‚úיון ˙פ
ﬠר˘"˜ פר˘˙ מ˜˘˙'‰ ıﬠ"‰

מ„וﬠ ‰י' יוסף מחוייב úמו‰ ˙‡ úמˆריים?
"úחם" – חכמ˙ ˙‰ור‡ ‰ו ‚ם ˘‡ר חכמו˙?
בסבר˙ חז˜ ‰ב˙רי זימני ‡ו ב˙ ‡˙úזימני
‡יך מ˜בúים "וויז"‡ú "‰י מ˜‰ב"?‰

פתח דבר
בעז‰י״˙.
ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ מ˜‰ ,ıננו מ˙כב„ים ל‚‰י˘ ל˜‰ל
˘וחרי ˙‰ור ‰ולומ„י׳˜‰ ˙‡ ,ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙' )‚ליון ˙פ(,
ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘ ‰מ˙וך רבבו˙ עניני חי„ו˘ ובי‡ור
˘ב˙ור˙ נ˘י‡ י˘ר‡ל ומנ‰י‚ו ,כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘
זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע.
וז‡˙ למו„עי˘ ,ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו ‰בי‡ורים כפי ˘נ‡מרו,
ו‡ף עוב„ו מח„˘ ונערכו ע"י חבר מערכ˙ ,ולפעמים נ‡מרו
‰בי‡ורים ב˜יˆור וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר
במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו .ופ˘וט ˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר
„ע˙ ‰עורכים י˙כן ˘ימˆ‡ו טעויו˙ וכיו"ב ,ו‰ם על ‡חריו˙
‰מערכ˙ בלב„ ,ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.
ועל כן פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‡ ‰ו ˘מ˙˜˘ ‰ב‰בנ˙
‰בי‡ורים ,מוטב ˘יעיין במ˜ורי „‰ברים )כפי ˘נסמנו על˙‡Œר
‡ו ב˙וכן ‰עניינים( ,וימˆ‡ טוב ,ויוכל לעמו„ בעˆמו על ‡מי˙˙
„‰ברים.

◇ ◇ ◇
וי"‰ר ˘נזכ ‰ל˜יום ‰יעו„ "כי מל‡‡‰ ‰ר„ ıע '‰ ˙‡ ‰כמים
לים מכסים" ,ונזכ ‰ל˘מוע ˙ור ‰ח„˘˙" ,‰ור ‰ח„˘ ‰מ‡י˙י
˙ˆ‡" ,במ‰ר ‰בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.
בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

˜וב ıז ‰יוˆ‡ ל‡ור לזכו˙
‰ני לומ„י ו˙מכי ‡וריי˙‡ ,רו„פי ˆ„˜ ‰וחס„,
ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰
‡‰ ‰"‰חים ‰ח˘ובים

‰רב ‰חסי„ ר' י˘ר‡ל ‡פרים מנ˘‰
ו‰רב ‰חסי„ ר' יוסף
וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

ולזכו˙ ‡בי‰ם ‰ ‰"‰רב ‰חסי„
ר' מ‡יר

ז‡י‡נı

ס .פ‡ולו ברזיל
י‰י רˆון ˘י˙ברכו בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר,
ובˆ‰לח ‰רב ‰ומופל‚ ‰בכל ‡˘ר יפנו˙ ,מי„ כל ‰ימים

ˆוו˙ העריכה והה‚הה :הרב ˘מו‡ל ‡בˆן ,הרב לוי יˆח˜ ברו˜,
הרב מ˘ה ‚ור‡רי' ,הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן ,הרב ˆבי היר˘ זלמנוב ,הרב ˘לום
חריטונוב ,הרב ‡ברהם מן ,הרב יˆח˜ נוב ,הרב מנחם מענ„ל רייˆס ,הרב ‡ליהו ˘וויכה

תוכן העניינים

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ‰

‰חסי„ ˘ל‡ חפ ıבע˘ירו˙
‡ח„ מחסי„י ‰ו„ כ״˜ ‡„מו״ר ‰ז˜ן נ״ע ור׳ י˜ו˙י‡ל ˘מו – מעיר ליעפל‡ פלך
וויטעבס˜ – כ‡˘ר פעם ‡ח˙ חפ ıכ״˜ ‡„מו״ר ‰ז˜ן לברכו בע˘ירו˙‡ ,מר ˘‡ינו חפı

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ ‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מ„וע מל יוסף ‡˙ ‰מˆריים?
מ‰ו ‰מ˜ור ב„ברי ‰כ˙ובים לז˘ ‰בי˜˘ יוסף ˘ימולו ‰מˆריים ‡˙ עˆמם?  /מ„וע ˜˘ ‰לומר
˘‰מ˜ור ‰ו‡ מ‰פסו˜ "‡˘ר י‡מר לכם ˙ע˘ו"?  /בי‡ור ב„ברי ר˘"י על מיל˙ ‰מˆריים ˘‰י'
ז ‰מפני ˘‰יו ב‚„ר "˜נין כספו" ˘ל יוסף ,ובמיל‡ ‰י' יוסף מחויב ל„˙˘‰ל ˘ימולו
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"י ˘יח ‰ב' לפר˘˙נו(

פנינים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ט

כ״˜ ‡„מו״ר ‰ז˜ן לברכו ב‡ריכו˙ ימים‡ ,מר ״‡בער ניט פויער˘ע י‡רן" ]‡ך ל‡ בחיי
‡יכרים[ ,כי עינים ל‰ם ול‡ יר‡ו ו‡זנים ול‡ י˘מעו ,מען זעט ניט ˜יין ‚עטליכ˜ייט ‡ון
מען ‰ערט ניט ˜יין ‚עטליכ˜ייט ]˘ל‡ רו‡ים ‡לו˜ו˙ ול‡ ˘ומעים ‡לו˜ו˙[.
‡לו ‰ן ר˜ „ו‚מ‡ו˙ ‡ח„ו˙ מ‡רחו˙ חיי ‰חסי„ים ‡˘ר בכל „ור ו„ור ‰יו למ‡ו˙,
מ˘כילים ועוב„ים ,ו‰ם ‰יו ‰עומ„ים בר‡˘ ע„ו˙ ‰חסי„ים למ˜ומו˙י‰ם ,ו‡לפים
מבעלי עס˜ים ובעלי מל‡כ ‰נ‰נו ל‡ורם ב‡ור ˙‰ור ‰ועבו„ ‰כל ח„ לפום ˘יעור‡
„ילי׳ ,ו‚ם ‰עני – ב„ע˙ – ˘בע„˙ ‰חסי„ים ‰י׳ לו ס„ר מסו„ר בזמנים ˜בועים ל˙˙˘‰ף
בלימו„ ‰חסי„ו˙ ,ויום ˘‰ב˙ ˜ו„˘ ‰י׳ מו˜„˘ ל˙ור ‰ועבו„˙ ˙‰פיל‡ – ‰חר ‰טביל‰

עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים

יינ˘ ‰ל ˙ור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰י
"לחם" – חכמ˙ ˙‰ור‡ ‰ו ‚ם ˘‡ר חכמו˙?
בי‡ור ע״„ ‰רמז ‡ו„ו˙ מ˘ ‰בני יע˜ב ל‡ רˆו לר„˙ למˆרים ל˘בור בר ,וטענ˙ יע˜ב ”למ‰
˙˙ר‡ו״; ‰חילו˜ בין חכמ˙ ˙‰ור ‰לחכמו˙ ‰עולם ,ו‡‰ם ‡פ˘ר ל‰ז„˜˜ לעמים בעניני חכמו˙
‰עולם.
)ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ל ˘יח '‡ ‰לפר˘˙נו(

פנינים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י‚
„רו˘ ו‡‚„‰

חי„ו˘י סו‚יו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י„
˘יט˙ ר˘"י בסבר˙ חז˜ ‰ב˙רי זימני ‡ו ב˙ל˙‡ זימני
יבי‡ ˘יט˙ ‰ר‡˘ונים „‡ין לחל˜ בסבר‡ בין ‰יכ‡ „‰וי חז˜ ‰ב˙רי זימני ל‰יכ‡ „ל‡ ‰וי ,ו‰ו‡
ר˜ מˆ„ חומר‡ ,וי„יי˜ „לר˘"י ‡יכ‡ סבר‡ לחל˜  /יפלפל בפר˘"י על ‰כ˙ובים ,ויסי˜ „‡‰
˘ח˘˘ יע˜ב מירי„˙ בנימין למˆרים ‰י' מסבר˙ חז˜˙„ ‰רי זימני  /עפ"ז יב‡ר סבר˙ ‰חילו˜
‡י ‰וי חז˜ ‰ב˙רי זימני ‡"ל
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"˘ ‰יח '‚ ‰לפר˘˙נו(

˙ור˙ חיים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ„
‡ר˜‰ ıו„˘
‰זכו˙ ו‡‰חריו˙ בעלי' ל‡ר˘‡ ıר נ˜ר‡˙ בפי כל "‡ר˜‰ ıו„˘" ו‡˘ר "עיני ‡ '‰לו˜יך ב‰
מר‡˘י˙ ˘‰נ ‰וע„ ‡חרי˙ ˘נ"‰

„רכי ‰חסי„ו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כז
עוב„י  '‰במוחם ועוב„י  '‰בלבם

בז˘ ,‰ל‡ ˙טרי„ו ‰ע˘ירו˙ מעבו„˙ו בלימו„ ‰חסי„ו˙ ו˙‰עס˜ו˙ בעבו„ ,‰וכ˘רˆ‰

˜ו„ם ˙‰פיל – ‰ו˙‰ווע„ו˙ במסיב˙ חסי„ים˘‡ ,ר ˘ם ‰י׳ סופ‚ ל˙וכו רוח ט‰ר‰
ב‡‰מנ˙ ‡לו˜ו˙ ורוממו˙ ‚˘‰‰ח ‰פרטי˙ ו˙עו„˙ „‡‰ם בעלמ‡ „‰ין על כל ימי
˘‰בוע ,ע„ ˘‚ם חיי ‰חולין ˘לו ‰יו מו‡רים בפנס ˘ל חסי„ו˙.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ו ע' ˘לב ו‡ילך(

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ„

‰

פעם כ˘‰י׳ בלייפˆי‚‰ ,לך לו ל‡ח˙ ‰חנויו˙ לר‚לי מסחרו ,ופ˙‡ום עמ„ לו ‡ˆל
‡ח„ ‰חלונו˙ ˘ל ‡ח˙ ‰חנויו˙ ,ויעמו„ ˘ם כ˘בע ˘עו˙ ˙פוס ברעיונו˙יו מבלי „ע˙
ו˘מוע מ‰נע˘ ‰סביבו ,ע„ ˘ב‡ ‚יסו ‰חסי„ ר׳ פנחס רויזעס ,ו‰ניח י„ו על כ˙פו

מקרא אני דורש

ו‡מר ,בנימין וו‡ס ט‡רכסטו ]מ‰ ‰ינך חו˘ב[ ,ו‡ז פנ ‰ר׳ בנימין ויבט בו בעיני ˙ימ‡,
ו‡מר ,פנחס וו‡ו ביזטו ‚עווען„ ,ער רבי ‡‰ט „‡ך ‚עז‡‚ט „עם בי‡ור ‡ויף „עם מ‡מר
"˘חור‡ ‰ני" ]‰יכן ‰יי˙? ‰ל‡ ‰רבי ‡מר ‡˙ ‰בי‡ור על ‰מ‡מר ״˘חור‡ ‰ני״[.
‰מ‡ורע ‰י׳ ב˜י˜˙ ıפ״ב ,ו‰ו„ כ״˜ ‡„מו״ר ‰ז˜ן נ״ע ‡מר ‡˙ ‰בי‡ור על ‰מ‡מר
˘חור‡ ‰ני ב˘נ˙ ˙˜״ס ‡ו ˙˜ס״‡ ,כע˘רים ˘נ ‰מלפנים ,וכ‰ ‰י˙˙‰ ‰מסרו˙ו ˘ל
‰חסי„ ר׳ בנימין ל˙ור˙ ‰חסי„ו˙ ו˙‰עמ˜ו˙ו ב˙ור˙ רבו˙יו ˜‰׳ ,ע„ ˘ב‰לכו לר‚לי
מסחרו נזכר על ‡ח„ ממ‡מרי ‰ו„ כ״˜ ‡„מו״ר ‰ז˜ן נ״ע ,ו˘כח על ‰כל ונ„מ ‰לו
˘עומ„ ‰ו‡ לפני ‰ו„ כ״˜ מורו ורבו ˜‰׳ בלי‡זנ‡ ‡ו בלי‡„י ,ו˘ומע ממנו ‡˙ ‰מ‡מר,
וכ˘‚יסו ‰ר״פ עוררו ממˆולו˙ מח˘בו˙יו ‰ס˙כל בו במבט ˙ימ‡ ו˘‡לו ב„‡‚‰
י„י„ו˙י˙ ‡יפ‰ ‰יי˙ ‰ל‡ רבינו ‡מר ‰בי‡ור על ‰מ‡מר ˘חור‡ ‰ני.

מ„וע מל יוסף ‡˙ ‰מˆריים?

לר‚לי עוˆם ˙‰עמ˜ו˙ו ב˘‰כלו˙יו ˘כח ‰יכן ‰ו‡ נמˆ‡

מ‰ו ‰מ˜ור ב„ברי ‰כ˙ובים לז˘ ‰בי˜˘ יוסף ˘ימולו ‰מˆריים ‡˙ עˆמם? /

כ״˜ חו˙ני ‰ר‰״˜ ר׳ ‡בר‰ם זˆו˜לל] [‰"‰נב‚״ם זי״ע מ˜י˘ינוב סיפר לי על ‡ו„ו˙

מ„וע ˜˘ ‰לומר ˘‰מ˜ור ‰ו‡ מ‰פסו˜ "‡˘ר י‡מר לכם ˙ע˘ו"?  /בי‡ור ב„ברי

‰חסי„ ר׳ חיים „ובער נ״ע ווילענס˜י מ˜רעמענט˘ו‚ – ˘‰י׳ ˙למי„ ומחונך ‰חסי„ים
ר׳ „ובער ב״ר מ˘ ‰נ״ע ור׳ „ובער מ‡סעיעוו נ״ע ˘˜בלו מ‰חסי„ים ר׳ ברוך נ״ע ור׳

ר˘"י על מיל˙ ‰מˆריים ˘‰י' ז ‰מפני ˘‰יו ב‚„ר "˜נין כספו" ˘ל יוסף ,ובמיל‡
‰י' יוסף מחויב ל„˙˘‰ל ˘ימולו

˘מו‡ל נ״ע ˙ומ‡רעס – ˘‰י׳ סוחר ביין ולזמנים ˜בועים ‰י׳ ב‡ ל˜י˘ינוב ל˜נו˙ יין
ב˘ביל בי˙ מסחרו ב˜רעמענט˘ו‚.
פעם ב‡ ר׳ חיים „ובער ל˜י˘ינוב ויסר לבי˙ ‡ח„ ‰סוחרים ל„בר ‡˙ו על „בר ˜ניי˙
יין.
‰סוחר ל‡ ‰י׳ בבי˙ו וי˘ב רח״„ לחכו˙ לו וי˙עמ˜ במח˘בו˙יו ,וכ˘ב‡ ‰סוחר
לבי˙ו ור‡‰ו יו˘ב ˙פוס ברעיונו˙יו חכ ‰לו ˘ע˙˘ ,‰ים˘ ,ל˘ ו‡רבע ,וכ˘ר‡˘ ‰עו„
מעט ינטו ˆללי ערב ני‚˘ ‡ליו וי˙ן לו ˘לום‰ ,רח״„ נ˙עורר ממעמ˜י מח˘בו˙יו
וי˘‡ל ‡˙ ‡‰י˘ מ˙י ב‡ ל˜רעמענט˘ו‚ ,כי לר‚לי עוˆם ˙‰עמ˜ו˙ו ב˘‰כלו˙יו ˘כח
על ‰כל ו‡י' ‡יפ‰ ‰ו‡.
ו‰נ ‰ל‡ זו בלב„ ‡˘ר ˙ור˙ ‰חסי„ו˙ ‰י‡ מ‰ו˙ם ועˆמו˙ם ‡ . .ל‡ עו„ ז‡˙ כי ‰י‡
– ˙ור˙ ‰חסי„ו˙ – ו„‰רכו˙י׳ – י˜רˆ‡ ‰לם מחיי‰ם ממ˘.

"ו˙רעב

כל ‡ר ıמˆרים ,ויˆע˜ ‰עם ‡ל פרע ‰ללחם ,וי‡מר פרע ‰לכל מˆרים לכו

‡ל יוסף˘‡ ,ר י‡מר לכם ˙ע˘ו" )פר˘˙נו מ‡ ,נ.(‰
ובפירו˘ ר˘"י:
"‡˘ר י‡מר לכם ˙ע˘ו – לפי ˘‰י' יוסף ‡ומר ל‰ם ˘ימולו ,וכ˘ב‡ו ‡ˆל פרע‰
ו‡ומרים 'כך ‰ו‡ ‡ומר לנו'‡ ,מר ל‰ם 'למ ‰ל‡ ˆבר˙ם בר ו‰ל‡ ‰כריז לכם ˘˘ני
‰רעב ב‡ים'‡ ,מרו לו '‡ספנו ‰רב ‰ו‰ר˜יב‡ ,'‰מר ל‰ם '‡ם כן כל ‡˘ר י‡מר לכם
˙ע˘ו‰ ,רי ‚זר על ˙‰בו‡ ‰ו‰ר˜יב ,‰מ‡ ‰ם י‚זור עלינו ונמו˙'".
ו‰נ ‰כבר ‰ו„יענו ר˘"י יסו„ פירו˘ו˘ ,ל‡ "ב‡˙י ‡ל‡ לפ˘וטו ˘ל מ˜ר‡ ול‡‚„‰
‰מיי˘ב˙ „ברי ‰מ˜ר‡ „בר „בור על ‡ופניו"

)„ברי ר˘"י בר‡˘י˙ ‚ ,ח .וע„"ז ˘ם ‚ ,כ„.

ובכ"מ(; ובני„ון „י„ן ˆ"ע ,מנין לר˘"י ˘‰י' „ין ו„ברים ז˘ ‰מספר עליו בין פרע ‰לבין
מˆרים? ולמ‡ ‰י ‡פ˘ר לפר˘ ‰כ˙וב כפ˘וטו – ˘‰עם ב‡ ‡ל פרע ‰ובי˜˘ לחם,
ופרע‡ ‰מר ל‰ם ללכ˙ ליוסף ב‡˙‰ם למ‡˘ ‰מר לפני ז) ‰מ‡ ,מ( "ועל פיך י˘˜ כל
עמי"?

˜úר‡˙ ˘ב˙

ו
ב.

כ‚

ו‰בי‡ור בז – ‰בפ˘טו˙ )ר‡‚ ‰ם ב‡ר ב˘„ ‰כ‡ן .ועו„(:

דרכי החסידות

‰כ˙וב לפני כן מספר ב‡רוכ‡ ‰ו„ו˙ ז˘ ‰יוסף ˜יבל על עˆמו ל‰יו˙ ממונ ‰על
פרנס˙ ומזון מˆרים ,ו˘„בר ז‰ ‰י' י„וע ומפורסם לכל ‰מˆריים )"ויˆ‡ יוסף  . .ויעבור
בכל ‡ר ıמˆרים  . .ויˆבור יוסף בר כחול ‰ים"(; ומע˙ ,‰כ‡˘ר מ‚יעים לפסו˜ „י„ן,
"ויˆע˜ ‰עם ‡ל פרע ‰ללחם"‡ ,ינו מובן כלל :למˆ ‰ע˜ו ‡ל פרע – ‰ו‰רי כבר ‰ופ˜„
יוסף ל‰יו˙ ‰ממונ ‰על ˆרכי פרנס˙ם ומזונם?

˘יחו˙ ו‡‚רו˙ ˜ו„˘ מכ״˜ ‡„מו״ר מו‰ריי״ˆ מליוב‡וויט˘
זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע בענייני עבו„˙ ˘‰י״˙

ועכˆ"ל˘ ,ב‡מ˙ ‰לכו מ˙חיל‡ ‰ל יוסף ‡ -ל‡ ˘‰כ˙וב ל‡ סיפר ז‡˙ ,וכ„רך ‰כ˙וב
ל˜ˆר ב„בר ‰פ˘וט )וע"„ „ברי ר˘"י בפ' וי˘ב לח ,ז .ל‚בי מי˙˙ו ˘ל ער ˘˜יˆר ‰כ˙וב ב – (‰ור˜
ל‡חרי ˘‰ו‡ ל‡ מיל‡ ‡˙ ב˜˘˙ם‡ ,ז ב‡ו לˆעו˜ ‡ל פרע.‰
ומע˙"ˆ ‰ב‡ ,יך י˙כן ב‡מ˙ ˘יוסף ל‡ מיל‡ ‡˙ ˙פ˜י„ו? ועל ז ‰מפר˘ ר˘"י,
˘‡כן יוסף רˆ ‰ל˙˙ ל‰ם לחם‡ ,ל‡ ˘˙‰נ ‰נ˙ינ˙ו ב„בר מסויים ול‡ ‰סכימו לע˘ו˙ו,
ולכן ‰לכו לˆעו˜ ‡ל פרע ‰מלכם.

עוב„י  '‰במוחם ועוב„י  '‰בלבם
‡לו ‰ן ר˜ „ו‚מ‡ו˙ ‡ח„ו˙ מ‡רחו˙ חיי ‰חסי„ים ‡˘ר בכל „ור ו„ור ‰יו למ‡ו˙,
ו‰ם ‰יו ‰עומ„ים בר‡˘ ע„ו˙ ‰חסי„ים למ˜ומו˙י‰ם ,ו‡לפים מבעלי עס˜ים

‡ל‡ ˘ע„יין ‡ין „ברי ר˘"י מחוורים‚„ ,ם ל‡חר ˘נ˙ב‡ר כי מ˙וך ‰כ˙וב מוכח
˘‰י' ‡יז„ ‰בר ˘בי˜˘ יוסף מ‰מˆריים לע˘ו˙ – מנין לנו )לפי "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡"(
˘‰מ„ובר ‰ו‡ בז˘ ‰ימולו „ו˜‡?

ובעלי מל‡כ ‰נ‰נו ל‡ורם ב‡ור ˙‰ור ‰ועבו„ ‰כל ח„ לפום ˘יעור‡ „ילי׳ ,ו‚ם
‰עני – ב„ע˙ – ˘בע„˙ ‰חסי„ים ‰י׳ לו ס„ר מסו„ר בזמנים ˜בועים ל˙˙˘‰ף
בלימו„ ‰חסי„ו˙

◇ ◇ ◇

‚ .ו‰נ‰ ,‰מפר˘ים ‡‰ריכו טוב‡ ב„בר ז ,‰ו‰עול ‰מ„ברי‰ם ˘ר˘"י למ„ ˘‰מ„ובר

‡˘ר עוב„י ‰׳ במוחם ועוב„י ‰׳ בלבם

כ‡ן ‰ו‡ בענין ‰מיל – ‰מ˙וך „יו˜ ל˘ון פרע˘‡" ‰ר י‡מר לכם ˙ע˘ו".
ומˆינו בז) ‰בכללו˙( ‚' „רכים:

עם ‰יו˙ ‡˘ר עוב„י ‰׳ במוחם ועוב„י ‰׳ בלבם חלו˜ים ‰מ ‰ב‡ופני עבו„˙ם ‡בל

‡( י˘ מ„יי˜ים ל˘ון "י‡מר" )˘פ˙י חכמים .ועו„(„" :יי˜ מ„כ˙יב '‡˘ר י‡מר לכם
˙ע˘ו' .למ ‰כ˙יב בל˘ון '‡מיר ,'‰ול‡ כ˙יב '‡˘ר יˆו‡ – '‰ל‡ ו„‡י '‡מיר‰ '‰יינו
מיל ,‰כ„כ˙יב ‚בי „ו„ )˙‰לים ˜יט˜ ,סב( '˘˘ ‡נכי על ‡מר˙ך'" .כלומר :מˆינו ‰ל˘ון
"‡מיר "‰ב˜˘ר למיל – ‰בפסו˜ "˘˘ ‡נכי על ‡מר˙ך"‡˜„ ,י על מיל – ‰ולכן ‚ם
‰ל˘ון "‡˘ר י‡מר לכם ˙ע˘ו" י˘ לפר˘ו על מיל.‰

˘‰ „ˆ‰ו˘ ‰ב‰ם ˘˘ני‰ם מסורים ונ˙ונים ‰מ‡ ‰י˘ ‡י˘ מ‰ם בענין עבו„˙ו˘‡ ,ר
ז‡˙ – לימו„ ˙ור˙ ‰חסי„ו˙ ו˘˜י„˙ ‰עבו„ ‰בעבו„˙ ‰׳ – ר˜ ז‡˙ ‰י‡ מ˘‡˙ נפ˘ם
ו˙עו„˙ם בחיים ,וזול˙ ז‡˙ ‰נ ‰כל „‰ברים – ‡פילו ‰יו˙ר מוכרחים – בחיי „‡‰ם ‰ם
ר˜ כטפל בלב„.
‚ם בעלי-עס˜ ˘בע„˙ ‰חסי„ים‡ ,ף ˘˙‰נ‚‰ו במנ„ ‚‰רך ‡ר„ ıמ˘‡ ומ˙ן ו‰יו ב‰ם

ב( י˘ ˘„יי˜ו מ˙יב˙ "לכם" )יריעו˙ ˘למ .‰ועו„(‡" :פילו י‡מר לכם 'ח˙כו לכם מן
ב˘רכם'  . .ו‰יינו „כ˙יב '‡˘ר י‡מר לכם ˙ע˘ו' – מ'לכם' „יי˜‰„ ,יינו מעˆמיכם,

‚ם ע˘ירים ‚„ולים ובעלי עס˜ים ‚„ולים ונוסעים לר‚לי מסחרם לחו ıל‡ר‡ ,ıבל עם ז‰
כל ‰נח˙ )״‡ריינלע‚״( מ‰ו˙ם ועˆמו˙ם ‰י׳ ר˜ בעבו„˙ ‰׳ ‚ם ב˘ע˘ ‰עס˜ו במסחרם.

וממיל‡ ‡˙‡ למיל ."‰כלומר‰ :ל˘ון "י‡מר לכם" )„לכ‡ור˙ ‰יב˙ "לכם" מיו˙ר˙,
ו‰ול"ל "‡˘ר י‡מר ˙ע˘ו"( מ˘מע ˘יוסף ‡מר ל‰ם לע˘ו˙ פעול‰ ‰נו‚ע˙ "לכם"
ממ˘ ,לח˙וך בב˘רם.
‚( י˘ ˘‰וכיחו מ˙יב˙ "˙ע˘ו" )ˆ„ ‰ל„רך( – „כמו ˘מˆינו ב‡בר‰ם ו˘ר‰ ‰ל˘ון

)לך

יב" (‰ ,ו‡˙ ‰נפ˘ ‡˘ר ע˘ו בחרן" ,ופיר˘ ר˘"י ˘"‡בר‰ם מ‚ייר ‡˙ ‡‰נ˘ים ו˘ר‰
מ‚ייר˙ ‡˙ ‰נ˘ים ומעל ‰עלי‰ם ‰כ˙וב כ‡ילו ע˘‡ום" ,כן בנ„ו"„‰ ,ל˘ון "‡˘ר י‡מר

"‰ל‡ ‰רבי ‡מר ‡˙ ‰בי‡ור על ‰מ‡מר '˘חור‡ ‰ני'!"
‰חסי„ ר׳ בנימין ˜לעˆ˜ער נ״ע ‰[˘] . .י׳ ‡ח„ מח˘ובי י˜ירי ‚‡וני ˘˜ל‡וו ‰ -י׳
ל‡ח„ מ‚„ולי חסי„י ‰ו„ כ״˜ ‡„מו״ר ‰ז˜ן נ״ע ו‰י׳ סוחר בעורו˙ חיו˙ י˜רים ביו˙ר
)״פעל‰ ıענ„לער״( ,ולע˙ים ˜רובו˙ ‰י׳ נוסע לירי„ לייפˆי‚ ,ו˘מו ‰י׳ מפורסם בין
‰סוחרים ‰יו˙ר ‚„ולים במ„ינ ‰ומחו ıלמ„ינ.‰

כב

˜úר‡˙ ˘ב˙

˜úר‡˙ ˘ב˙

˜ירוב ל '‰י˙ברך כ˘נמˆ‡ים ב‡ר˜‰ ıו„˘
חו˘בני˘ ,מיו˙ר ל‰עיר לכם ‡ו„ו˙ ˘‰ם ‡ר ıי˘ר‡ל˘‡ ,ר ל‡ ר˜ י‰ו„ים ˜ור‡ים
ל ‰כך‡ ,ל‡ ‚ם בכל ‰עולם ‰ל‡-י‰ו„י ‰י‡ נ˜ר‡˙ ‡ר˜‰ ıו„˘ .וכמו ˘כ˙וב ב˙ור‰
„˜‰ו˘˘ ,‰זו‰י ‡ר˘‡ ,ıר עיני ‰וי' ‡ל˜יך ב ‰מר‡˘י˙ ˘‰נ ‰ע„ ‡חרי˙ ˘נ .‰ז‡˙
‡ומר˙ ,ע„ כמ˘ ‰י‰יו ˜רובים ל˜‰ב" ‰כ˘נמˆ‡ים בחו ıל‡רˆ - ıריך ל‰ר‚י˘ במי„‰
יו˙ר ‚„ול˜‰ ˙‡ ‰ירוב ל '‰י˙ברך כ˘נמˆ‡ים ב‡ר ıי˘ר‡ל.

ז

לכם ˙ע˘ו" מ˘מע ˘יוסף רˆ" ‰לע˘ו˙ם" ‚רים על י„י ‰מיל.‰
‡בל „רך זו ˜˘ ‰ליי˘ב ‰ב„ברי ר˘"י:
ר‡˘י˙ כל‰ ,נ„‰ ‰יו˜ים ‰נ"ל מ˙‡ימים בעי˜ר ב„רך ‰רמז ,ו‰רי „רך ר˘"י ‰י‡
לפר˘ ‰פ˘ט ]ו‡ם ‡כן נ˙כוון ר˘"י ל„יו˜ים בס‚נון ז‰ ,‰י' לו לפר˘ ל„‰י‡ ˘זו
כוונ˙ו[.
ועו„ בז ,‰ו‰ו‡ ‰עי˜ר:

וכמו ˘‡ח„ ‰נמˆ‡ במ˜ום ‰מו‡ר ב‡ור חז˜ ,ו‰ו‡ עוˆם ‡˙ ‰עינים ,ו‡ינו רוˆ‰
ב˘ום ‡ופן לפ˙חם כ„י ל‰ווכח ˘‡כן י˘ ‡ור ,וי‡מר ˘˘ורר˙ ח˘יכ ,‰מובן מ‡ליו
˘ז‡ ‰ינו מ˘נ‰ ˙‡ ‰מˆי‡ו˙ ˘מ˜ום ז‡ ‰כן מו‡ר ב‡ור ב‰יר‰ .ו‡ „‰ין בנו‚ע ל‡רı
י˘ר‡ל‡ ,ף ˘עיני‰-נ˘מ - ‰מסיבו˙ ˘ונו˙ ‡ -ינן פ˙וחו˙ לרווח‡ ,‰ין ז ‰מ˘נ˙‡ ‰
‡‰מ˙˘ ,זו‰י ‡ר˘ ıעיני ‰וי' ‡ל˜יך ב˙ ‰מי„.
ולכן ,ב‡ם זוכים ל‰יו˙ יו˙ר ˜רוב ל„˜‰ו˘ ברוך ‰ו‡ ,ו„‡י „‰בר ˘מ˜בלים ˙וספ˙
כח בנ˘מ˘ ,‰יוכלו ל˜יים ול‰בי‡ ‡˙ כל ‰‰חלטו˙ ‰טובו˙ בפועל ממ˘ בחיי ‰יום-
יום ,וכל „‰ברים ‰ללו˘ ,נר‡ים כבל˙י ‡פ˘ריים ל˜יימם‰ ,רי כ˘נמˆ‡ים ב‡ר ıי˘ר‡ל
י˘נ‰‰ ‰ז„מנו˙ ל‰ווכח ˘ז‰ ‰רב ‰יו˙ר ˜ל מכפי ˘ח˘בו ˜ו„ם ,ול‡ זו בלב„ ˘ז‡ ‰ינו
מבי‡ ח"ו לי„י ‰יז˜‡ ,ל‡ ‡„רב ‰ז ‰מסייע ‰רב ‰בכל ‰ענינים „‰רו˘ים...
)˙ר‚ום מ‡‚"˜ ח"ו ע' ע‚(

‡ם ז‰˘" ‰י' יוסף ‡ומר ל‰ם ˘ימולו" נלמ„ מ˙וך )‡ח˙( ˙‰יבו˙ בפסו˜ "‡˘ר
י‡מר לכם ˙ע˘ו" ‰ -י' ר˘"י מפר˘ )וכ„רכו(" :מכ‡ן ˘‰י' יוסף ‡ומר ל‰ם ˘ימולו"
)‡ו ס‚נון ‡חר כיו"ב(;
‡ך ל˘ון ר˘"י ‰י‡ "לפי ˘‰י' יוסף ‡ומר ל‰ם ˘ימולו" – ומ˘מע˘ ,ז˘ ‰יוסף ‡מר
ל‰ם ˘ימולו ‡ינו ענין ‰נלמ„ מכ‡ן‡ ,ל‡ ‰ו‡ י„וע מכבר )ור˘"י מבי‡ו כ‡ן ר˜ ב˙ור
„˜‰מ ‰ל‰מ˘ך „בריו(.
ול‰וסיף˘ ,ר˘"י ‡ינו ‡ומר ב˜יˆור "˘יוסף ‡מר ל‰ם"‡ ,ל‡ מ„יי˜ "˘‰י' יוסף
‡ומר ל‰ם" – ומ˘מע מל˘ונו‡˘ ,ין ‰מ„ובר על ‡מיר‡ ‰ח˙ ˘‡מר יוסף )ב‡ו˙‰
˘ע‡ ,(‰ל‡ ˘"‰י' יוסף ‡ומר ל‰ם" ב˙מי„ו˙.
ו‰יינו˘ ,עו„ לפני ˘מ‚יעים ל‰כ˙וב כ‡ן‰ ,נ ‰מ˙וכן ‰פר˘יו˙ ו‰פסו˜ים ˘למ„נו
כבר מ˜ו„ם מובן ˘‰י˙ ‰זו ‰נ˜ ‰‚‰בוע ‰מˆ„ יוסף‰˘" ,י' ‡ומר ל‰ם ˘ימולו".

„.

ו‰ענין בז:‰

כ˘ˆו˜‰ ‰ב" ‰ל‡בר‰ם למול ‡˙ )עˆמו ו(בני בי˙ו‡ ,מר לו )לך יז ,י‚( "‰מול ימול
ילי„ בי˙ך ומ˜נ˙ כספך ‚ו'"˘ ,בפ˘טו˙ – ‰טעם על ˆיווי ז‰ ‰ו‡‰ :יו˙ ˘ילי„ בי˙ו
ומ˜נ˙ כספו ‰ם בר˘ו˙ו וטפלים לו ,לכן מוטל עליו ‰חיוב ˘"‰מול ימול" כל ‡ח„
ו‡ח„ מ‰ם.
ו‰נˆ ,‰יווי זˆ˘ ‰ו˜‰ ‰ב" ‰ל‡בר‰ם‰ ,י' ב‡ופן ˘ממ˘יך ‚ם ל"זרעך ‡חריך"
)כמפור˘ ˘ם(; ומע˙ ‰בנ„ו"„ ,כיון ˘יוסף ‰ו‡ "˘‰ליט על ‡‰ר) "ıפר˘˙נו מב ,ו( ,ו‰י'
נ˙ון "על כל ‡ר ıמˆרים" )מ‡ ,מ‚( ,ובלע„ו "ל‡ ירים ‡י˘ ‡˙ י„ו ו‡˙ ר‚לו בכל ‡רı
מˆרים" )מ‡ ,מ„( – ‰יינו‰˘ ,יו נ˙ונים ˙ח˙ ˘לטונו ובר˘ו˙ו כמ˜נ˙ כסף – ‰סבר‡
נו˙נ˙ )לפי "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡"( ˘י˘ עליו חיוב ל„˙˘‰ל ˘י‰יו נימולים.
וז‰ו "˘‰י' יוסף ‡ומר ל‰ם ˘ימולו"‰ ,יינו ˘‰י' ˙ובע ז‡˙ ˙מי„ מ‡נ˘י מˆרים;
וע˙ ,‰כ‡˘ר חז˜ ‰רעב ב‡ר ıמˆרים ומוכרחים ‰יו לפנו˙ ‡ל יוסף ,מחוייב ‰י' יוסף
˘ל‡ למכור ל‰ם בכסף וכו' ,כי ‡ם ל„רו˘ מ‰ם ˙נ‡י ‰כרחי – ˘ימולו.
]וע„יין י˘ לב‡ר עו„ כמ„˜„ ‰ו˜ים בל˘ון ר˘"י כ‡ן ,ועו„ חזון למוע„ בעז".[‰

פנינים

כ‡

עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים

חיוב יוסף למול
‡˙ ‰מˆריים
לכו ‡ל יוסף ‡˘ר י‡מר לכם ˙ע˘ו
‰י' יוסף ‡ומר ל‰ם ˘ימולו

)מ‡ ,נ .‰ר˘"י(

לכ‡ור„‰ ‰בר ˙מו ‰ביו˙ר ,מ„וע „ר˘ יוסף
מ‰מˆריים ˘ימולו‡ ,יזו ˙ועל˙ י˘ בז?‰
וי˘ לומר בפ˘טו˙ )ר‡ ‰לעיל מ„ור "מ˜ר‡

‡ני „ור˘" ב‡ריכו˙ ‰בי‡ור(‰„ ,נ ‰בˆיווי ˜‰ב"‰
ל‡בר‰ם על ‰מיל‡ ‰מר לו ˜‰ב") ‰לך יז,

י‚( "‰מול ימול ילי„ בי˙ך ומ˜נ˙ כספך ‚ו'",
˘מוטל חיוב על בני מ˘פח˙ ‡בר‰ם ˘ימולו
‚ם ‡לו ˜‰נויים ‡לי‰ם ,ונמˆ‡ים בר˘ו˙ם.
ועפ"ז ,מכיון ˘יוסף ‰י' ˘"‰ליט על ‡‰ר"ı
)פר˘˙נו מב ,ו( ,ובלע„ו "ל‡ ירים ‡י˘ ‡˙ י„ו
ו‡˙ ר‚לו בכל ‡ר ıמˆרים" )˘ם מ‡ ,מ„(‰ ,רי
כל ‡נ˘י מˆרים ‰יו ˘ייכים ‡ליו ובר˘ו˙ו ,וע„
˘ל„ע˙ כמ ‰ר‡˘ונים )ר‡‰ ‰נסמן ב‡נˆי˜לופ„י'
˙למו„י˙ ערך „ינ‡ „מלכו˙‡( ‡נ˘י ‰מ„ינ‚ ‰ופם
˜נוי למלך ,ולכן ‰י' עליו חיוב ל„˙˘‰ל
˘ימולו ‚ם כל ‡נ˘י מˆרים .ו˜"ל.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"י ע'  136ו‡ילך(

‚„ר ˘עבו„ ‰ערב
‡נכי ‡ערבנו מי„י ˙ב˜˘נו
)מ‚ ,ט(

תורת חיים
מכ˙בי ˜ו„˘ עם עˆו˙ ו„‰רכו˙
בענייני עבו„˙ ˘‰י״˙ בחיי ‰יום יום

בבב‡ ב˙ר‡ )˜ע‚ ,ב( ‡י˙‡ "‡מר רב ‰ונ‡,
מנין לערב „מ˘˙עב„ „כ˙יב ‡נכי ‡ערבנו מי„י
˙ב˜˘נו" ,ו‡ף ˘נ„חו „בריו ב‚מ' ˘ם‰ ,וב‡‰
ילפו˙‡ זו בכ"מ )ר˘"י ‚יטין )נ ,(‡ ,מר„כי ב"מ פר˜
ז' ,ב"י טור חו"מ ס˜כ"ט ,ועו„(.
וי˘ לעיין בז„ ,‰לכ‡ור ‰י‰ו„ ‰ל‡ ‰י' ערב
על ‰חוב ‡ל‡ ‰ו‡ ‰י' ‰לוו ‰עˆמו ,ו‡"כ ‡יך
ילפינן מ„ ‡‰ין ערבו˙ )ועיין ‚ם ‚ירס˙ ‡˘‰יל˙ו˙
)˘‡יל˙‡ ל‡( ב‚מ' ˘ם(?
וי"ל‡˘ ,ין ‰כוונˆ‡˘ ‰ל י‰ו„‰ ‰י' „ין
ערבו˙ ,כ"‡„ ,מ‡חר ˘י‰ו„„‚‰ ‰יר ‡˙
˙‰חייבו˙ו ליע˜ב ב˘ם ערבו˙ ,ילפינן מ‡‰
˘‚ם חיוב ‰ערב ל‰מלו‰ ‰ו‡ ב‡ו˙ו ‚„ר ˘ל
˙‰חייבו˙ י‰ו„ ‰ליע˜ב.
„‰נ„‚ ‰ר ˘‰יעבו„ „ערב י˘ לב‡ר ב˘ני
‡ופנים :ח„‡˘‰„ ,עבו„ ˘ייך ר˜ לחוב,
˘מ˘עב„ עˆמו ל˘לם חובו ˘ל ‰לו ,‰ועו„
‡ופן „‰ערב עומ„ במ˜ום ‰לו ‰ממ˘„ ,כ˘ם
˘י˘ ˘יעבו„ ‚‰וף על ‰לו ‰ל˘לם חובו
)„פריע˙ בע"ח מˆו – (‰מלב„ ˘יעבו„ ממון –
כך חל ˘יעבו„ ‚‰וף על ‰ערב ˘עומ„ במ˜ומו.
ועפ"ז י"ל ˘ילפינן מי‰ו„„‚˘ ‰ר ˘יעבו„
‰ערב ‰ו‡ ב‡ופן ˘‰ני‰˘ ,רי י‰ו„˘ ‰עב„
נפ˘ו ל‚מרי ,וכל˘ון ר˘"י )וי‚˘ מ„ ,לב(
"ו‡ני נ˙˜˘ר˙י ב˜˘ר חז˜ ל‰יו˙ מנו„‰
מב' עולמו˙" ,וילפינן מ‚˘ ‡‰ם ‡ˆל ‰ערב
˘‰יעבו„ ‰ו‡ ˘יעבו„ ‚‰וף„ ,עומ„ במ˜ום
‰לו ‰ממ˘.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ל ע'  215ו‡ילך(

"‡ר˜‰ ıו„˘"
"ויז "‰מבור‡ עולם ומנ‰י‚ו
...בו„‡י ˘מו˙ר ל‰עיר לו˘ ,כ‡˘ר נוסעים ל‡ר ıי˘ר‡ל˘‡ ,ר ˙‰ור„˜‰ ‰ו˘‰
מעי„ ‰עלי' ˘עיני ‡ '‰ל˜יך ב ‰מר‡˘י˙ ˘‰נ ‰ע„ ‡חרי˙ ˘נ ,‰ו‡˘ר ‚ם ל‡-י‰ו„ים
˜ור‡ים ל‡ ‰ר˜‰ ıו„˘ ˆ -ריך ל˜בל "ויז "‰ל‡ ר˜ מבני ‡„ם‡ ,ל‡ בעי˜ר מ‰מלך
˘‡ר ıי˘ר‡ל נ˜ר‡˙ פלטרין ˘לו ,ו‡˘ר "ויז "‰זו מ˜בלים על י„י ‰וספ ‰בי„‰ו˙,
בלימו„ ˙‰ור ‰ו˜יום ‰מˆו˙ ב‰י„ור.
מובן מ‡ליו‰˘ ,וספ ‰זו י˘ ל˙‰חיל ביפ˘ ‰ע‡ ‰ח˙ ˜ו„ם ,כי ‡ין ‡˙נו יו„ע ע„ מ,‰
וכל יום ˘חולף ‰רי זו ‡בי„‡˘ ‰ינ ‰חוזר˙.
)˙ר‚ום מ‡‚"˜ חי"‚ ע' ˜ˆ‚(

במ˘ ‰כו˙ב ‡˘ר מ˙כונן לעלו˙ ל‡"˙ ˜"‰ו ,ובו„‡י למו˙ר לעוררו ‡˘ר נסיע‰
כ‚ון זו ‰נ˜ר‡˙ בפי כל ב˘ם עלי' ,ול‡ר‰ ıנ˜ר‡˙ בפי כל ‡פילו עמי ‡‰ר ıב˘ם
‡ר„˜‰ ıו˘ ,‰מˆריכ‰ ‰כנ ,‰ז .‡.עלי' רוחני˙ ˘ל „‡‰ם עו„ ˜ו„ם נסיע˙ו ,ו‰חלט‰
מ˙‡ימ ‰ב‰נו‚ע ל˙‰נ‚‰ו˙ ˘ם ,ו‡ם לויז˘ ‰ל ב˘ר ו„ם מוכרחים ב˘ביל ל‰כנס ל‡יז‰
מ„ינ‡) ‰ו עכ"פ ל‰ו„ע‡˘ ‰ין ז˜ו˜ים לויז ,(‰על ‡ח˙ כמ ‰וכמ˘ ‰מוכרח˙ ויז˘ ‰ל
בור‡ ‰עולם ומנ‰י‚ו‰ ,ו‡ ‡˘ר ‰בטיח ‡ר ıי˘ר‡ל לבני ‡בר‰ם יˆח˜ ויע˜ב.
ו‡ם ב‰נו‚ע ל‰נ ‰‚‰בכלל „‰ברים ‡מורים ,על ‡ח˙ כמ ‰וכמ ‰ל‡ופן ‰נסיע‰
˘ˆריכ ‰ל‰יו˙ מ˙‡ימ ‰ל„יני ו‰ור‡˙ ˙ור˙נו .'˜‰
)‡‚"˜ חט"ו ע' ˘לט(

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ

ט

ז‡ ‰מרי' )נ„ ‰ב„ (‡ ,בחז˜˙ ט‰ר‰ ‰י‡

„‰רך‰ ,יינו ˘‡ם ל‡ ‰בי‡ו ‰וי ‡יחור

עומ„˙‰ ,יינו „‡יכ‡ ‚ם חז˜ ‰ו‚ם רוב‡

כי חיי˘ינן ˘˘וב ל‡ יבי‡נו מחמ˙ ˜ו˘י

)˘ו"˙ ˆ"ˆ‰

„‰רך ,וכ„פר˘"י ‚בי „ ‡‰לכ˙חיל ‰יבי‡

יו"„ סי' ‚ ס˜"ז( ,ולכך ו„‡י ‡"‡ לומר ˘ע"י

˜רבנו˙יו בר‚ל ר‡˘ון – "˘מ‡ י˜˘ ‰לו

˘‰וחז˜ ‰לוס˙ נע˘„‰ ‰בר במˆי‡ו˙

לחזור ולעלו˙ לירו˘לים ול˜‰ריב נ„ריו

לט‰ר ‰נ‚„ חז˜˙ ‰טומ‡‰

ו„‡י˙ ובטבע ˘˙טמ‡ )ולכך ‰וי ר˜ „ין
„רבנן ,ו‡פי' במוחז˜˙ ‡חר ‚' פעמים,
כנ"ל מ„ברי ‰ר‡˘ונים( ,ו‡ף ‰י‡ חז˜˙‰
ר˜ ב˙ל˙‡ זימני.
ו‰כ‡‚ ,בי ‰יו˙ „‰רך ב‚„ר "סכנ,"‰
‡ ‡‰ין ‰פירו˘ בז„‰˘ ‰רך ‰י‡ ‰מז˜˙
)ומי„ ‡חר ˘‰וחז˜ ‰ל‰יו˙ סכנ˙ ,‰זי˜
לבנימין(‡ ,ל‡ „רך ‰מוחז˜˙ ב˘ם
"סכנ‰ "‰יינו ˘ב„רך זו י˘נ ‰עלוליו˙
‚„ול˘ ‰יבו‡ ‰נז˜ בפועל .וז‰ו ˘‰ו˜˘‰
לי' לר˘"י ל˘יט˙י'‰„ ,כ‡ ניבעי חז˜‰
„˙ל˙‡ זימני.
ולכך ‰זכיר בעל ‰מימר‡ ,ר' ‡ליעזר
בן יע˜ב ,כי ל˘יט˙י' ב˘"ס מˆינו ˘„רך
‰וי חז˜ ‰ב˙רי זימני‰„ .נ‡ ,‰יפלי‚ו
בר"-‡ ,„) ‰ב( ‚בי ל‡ו „בל ˙‡חר ˘ל‡
י‡חר ˜רבנו˙ ˘נ„ב ונ„ר למ˜„˘‡„ ,יכ‡

יינה של תורה

ונמˆ‡ עובר בבל ˙‡חר"„ ,י"ל ˘ע„"ז
‰ו‡ ‚„ר ‰ל‡ו ‚ם לענין ב„יעב„„ ,מ‰
˘‰וי ב‚„ר ‡יחור ‰ו‡ מחמ˙ ˘‡חר ˘ל‡
‰בי‡ ב' פעמים ˘וב ו„‡י ˜˘ ‰עליו „‰רך
לעולם ול‡ יבי‡נו .נמˆ‡ „לר‡ב"י חז˜˙
„‰רך ל‰יו˙ ˜˘‰ ‰ו‡ ב˙רי זימני.
ול˘יט˙ ר‡ב"י י˘ לב‡ר ‚"כ לענין
מל˜יו˙ ‡‰„ ,ר‡ב"י ס"ל

)יומ‡ פו ,ב(

"עבר ו˘נ ‰נע˘ ‰ככלב ˘ב על ˜י‡ו

"לחם" – חכמ˙ ˙‰ור‡ ‰ו ‚ם ˘‡ר חכמו˙?

„"ל‡ י˘וב עו„" ופר˘"י ˙‰ם „"ל‡ יע˘‰

בי‡ור ע״„ ‰רמז ‡ו„ו˙ מ˘ ‰בני יע˜ב ל‡ רˆו לר„˙ למˆרים ל˘בור בר ,וטענ˙

לעולם ˙˘וב ."‰נמˆ‡ „‡ף בז ‰נע˘‰

יע˜ב "למ˙˙ ‰ר‡ו״; ‰חילו˜ בין חכמ˙ ˙‰ור ‰לחכמו˙ ‰עולם ,ו‡‰ם ‡פ˘ר

ר˘ע בו„‡י ˘טבעו לחטו‡ ו‰וי כ‚„ר

ל‰ז„˜˜ לעמים בעניני חכמו˙ ‰עולם

חז˜„ ‰ני˘ו‡ין ,ולכך ‰וי חז˜ ‰ב˙רי

◇ ◇ ◇

˘ונ ‰ב‡ול˙ו" ,ובמו"˜ )כז ,ב( ‡מרי' בז‰

זימני.
]ובז‚ ˘"‡ ‰ם‚„ ,בי מ˘ ‰פר˘"י על

‡.

על ‰נ‡מר בפר˘˙נו "ויר‡ יע˜ב כי י˘ ˘בר במˆרים וי‡מר יע˜ב לבניו למ‰

„‡מרי ˘ר˜ ‡ם עברו ‚' ר‚לים ול‡ ‰בי‡

‰כ˙ובים ב˙מר ˘נע˘˙ ‰בחז˜˙ ˜טלני˙

˙˙ר‡ו" פר˘"י" :למ˙ ‰ר‡ו עˆמכם בפני בני י˘מע‡ל ובני ע˘ו כ‡לו ‡˙ם ˘בעים ,כי

עובר בל‡ו‡ ,בל לר‡ב"י ‡מרי' „"כיון

ב˙רי זימני ,ול‡ נז˜˜ ל˙ר˘ ıום ˜ו˘י‡

ב‡ו˙˘ ‰ע ‰ע„יין ‰י ‰ל‰ם ˙בו‡."‰

˘עבר עלי‰ם ˘ני ר‚לים עובר בבל

בז„ ,‰כנ"ל ס"ל „לענין ˜טלני˙ ˘פיר ‰וי

˙‡חר" .ו‰נ ,‰ל‡ו ז‰ ‰ו‡ מחמ˙ ˜ו˘י

מן ‰סבר‡ בחז˜˙ ˙רי זימני[.

ע"פ „רך ‰פ˘ט כמו˙ ˙‰בו‡‰˘ ‰י˙ ‰בי„י יע˜ב ובניו ‰י˙ ‰מספ˜˙ ל‡ו˙˘ ‰ע‰
בלב„ ול‡ לפר˜ זמן ממו˘ך‡ .מנם ,למרו˙ ז‡˙ ,ל‡ „‡‚ו בני יע˜ב ,ו‰ר‚˘ ‰זו ביט‡ו
‡ף כלפי חו ,ıכיון ˘בטחו ב˜ב"˘ ‰כ˘ם ˘עזר ל‡בו˙י‰ם ‡בר‰ם ויˆח˜ בימי ‰רעב,
ול‰ם ע„ ע˙˘ ,‰זכו לˆ‰לח‡ ‰ל˜י˙ ˘למעל ‰מ„רך ‰טבע ,כך ימ˘יך ויעזור ‚ם ‰ל‡.‰
ועל ‰נ ‰‚‰זו טען יע˜ב "למ˙˙ ‰ר‡ו" ,כי ח˘˘ פן ˙עורר ‰נ ‰‚‰זו ˜טרו‚ מˆ„
בני י˘מע‡ל וע˘ו יוˆ‡י חלˆי‰ם ˘ל ‡בר‰ם ויˆח˜ :מ„וע ˘ונים יע˜ב ובניו מ‡בר‰ם
ויˆח˜ ,בכך ˘‡ינם ˆריכים לכ˙˙ ר‚לי‰ם בזמן רעב.
וי˘ לב‡ר ע"„ ‰רמז מ‰ ‰י˙ ‰מח˘ב˙ם ˘ל בני יע˜ב )˘ל‡ רˆו לר„˙ ל˘בור ‡וכל(
וטענ˙ו ˘ל יע˜ב "למ˙˙ ‰ר‡ו" ,כ„ל˜מן.

˜úר‡˙ ˘ב˙

י

˜úר‡˙ ˘ב˙

ב .ענין ז‡˘ ‰ין י˘ר‡ל ז˜ו˜ים ל˜בל ˙בו‡˙ם ממˆרים )˘לכן ‰יו בני יע˜ב בטוחים
˘ל‡ יˆטרכו ל˘בור בר במˆרים( ,מ˘˙ל˘ל מ‰ענין כפי ˘‰ו‡ ב˘ור˘ו ברוחניו˙:

ו˘מעון.(27

יט

„ר˜ מ˘ום ‰כי ‰וי „‰רך ב‚„ר "˘ע˙

ובז ˘"‡ ‰מ‡˘ ‰עפ"כ כ˘סיפר

‰סכנ ,"‰ועפ"ז י˘ לח„˘ „מ‰˘ ‰וˆרך
ר˘"י ל‰זכיר בעל ‰מימר‡ ‰ו‡ כי בל‡

‰טעם ˘‡ר ıמˆרים ‰י˙ ‰מ˜ור ˙‰בו‡ ‰לכל ‡‰רˆו˙‰ ,ו‡ לפי ˘כן ‰ו‡ ברוחניו˙,

י‰ו„ ‰לפני מו˘ל מˆרים ע"„ ‰ח˘˘

˘מˆרים ‰י‡ מ˜ור ˙‰בו‡‰ ‰רוחני˙˙" .בו‡ "‰רוחני˙ ענינ ‰חכמ .‰וכמו ˘מˆינו

˘ב˘ילוח ‰ב' ,פר˘"י ˘‰י' ז ‰מסבר˙

˘˙‰ור ‰נ˜ר‡˙ לחם "כי כמו ˘‰לחם ˘‚‰מי זן ‡˙ ‚‰וף  . .ונ‰פך ˘ם ל‰יו˙ „ם וב˘ר

"˘‰טן מ˜טר‚ ב˘ע˙ ‰סכנ ‡‰„ ,"‰לפני

כב˘רו  . .כך בי„יע˙ ˙‰ור ‰ו . . ‰˙‚˘‰נע˘ ‰מזון לנפ˘ וחיים ב˜רב˙) "‰ני‡ פ".(‰

‰מו˘ל ל‡ ‰י' ‡פ˘ר ל‰סביר ‰ח˘„ ‰נ"ל

„י˘ לומר ˘ל˘יט˙ ר˘"י סבר˙ „‰ין

˘ח˘„ יע˜ב במו˘ל עˆמו ,ו‡"כ ‰וכרח

‰יכ‡ ‡מרי' חז˜ ‰ב˙רי זימני ו‰יכ‡

י‰ו„ ‰לומר ˘ח˘˘ ˘ל יע˜ב ‰ו‡ מפני

‡מרי' ב˙ל˙‡ זימני ˙לוי' ב‡ופן מˆי‡ו˙

סכנ˙ „‰רך )וכיון ˘למו˘ל מˆרים סיפרו

‰נע˘י˙ ע"י ‰חז˜ ,‰וב‚„ר ‰חז˜‰

)מ„,

˘רˆוננו ל‰חיל כ‡ן‰„ ,יכ‡ ˘ע"י ˘י‰י'

כח( ,מובן ˘ל‚ביו ‰י˙ ‰ע„יין סבר˙ חז˜‰

מוחז˜ ב„בר בו„‡י יבו‡ו מז˙‰ ‰וˆ‡ו˙

‰נ"ל(.

˘ב‡ו ב˙חיל‰ ,‰יינו ˘עˆם מˆי‡ו˙ „‰בר

כלומרׂ˘∆ ,כל ˙‰ור ‰נ˜ר‡ לחם – כיון ˘‰מו˘כל‰ ,יינו ‰סבר‡ ˘לומ„ ,מ˙‡ח„ עם
כח ˘‰כל ,כמו ˘‰לחם ˘‚‰מי מ˙‡ח„ עם ‚‰וף ונע˘„ ‰ם וב˘ר כב˘רו .ומז ‰מובן
˘מעין ז‰ ‰ו‡ ,ל‰ב„יל ,בכל חכמ ‰ו˘כל.
וז‰ו ‰טעם ‰פנימי „כל ‰עולם ˘ברו בר ממˆרים – כי מˆרים ‰י˙ ‰מ˜ור ‰חכמ,‰
כ„‡י˙‡ בז‰ר )ח"‡ )מ„ר˘ ‰נעלם( ˜כ ,‰סע"‡( ˘"‰י˙ ‰חכמ˙ מˆרים יו˙ר מכל ‰עולם".
‡מנם ,ז‰ו ב‡ו"‰ע‡ ,בל בנ"י ‡ינם ז˜ו˜ים לחכמ˙ מˆרים .כי ‡ף עניני ˙ור‰
˘˜‰ורים עם חכמו˙ ‰עולם ,כ‚ון ח˘בונו˙ ‰מזלו˙ ‰נˆרכים ל˜י„ו˘ ‰חו„˘‰ ,נ‰
ב˘נים כ˙י˜ונם ‰י˙ ‰י„יע ‰בחכמו˙ ‡לו ב‡ ‰מן ˙‰ור ‰עˆמ ,‰וכמ"˘ ‰רמב"ם

)‰ל'

˜„"‰ח ספי"ז(˘ ,בימי ‰נבי‡ים חיברו חכמי י˘ר‡ל ספרים בענינים ‡לו )ע"„ ‰מסופר
בחז"ל )בכורו˙ ח˘ (‡ ,ר' י‰ו˘ע בן חנני' למ„ זמן עיבור נח˘ מן ‰כ˙וב(.
וז‰ו ‰טעם ‰פנימי לכך ˘ל‡ ‰יו ˆריכים בני יע˜ב ל˘בור בר במˆרים.

‚.

עפ"ז יובן ‚ם ˙‰וכן ‰פנימי „טענ˙ יע˜ב "למ˙˙ ‰ר‡ו"„ ,ז˘ ‰י˘ר‡ל ‡ינם

נז˜˜ים לחכמו˙ ‰עולם יכול ל‚רום לטענ ‰מˆ„ ‡ו"‰ע – כי ‚‰ם ˘‡‰ומו˙ ‚"כ יו„עים
˘˜‰ב" ‰בחר בנו מכל ‰עמים ,מ"מ יכול ‰ל‰יו˙ ‡ˆלם טענ„ ,‰מכיון ובי„יע ‰בעניני
‰עולם ‰ם „ומים לבנ"י ,ע„ ˘‡פ˘ר לסמוך על מס˜נ˙ ‡ו"‰ע ל‰לכ ‰למע˘ ‰כמ"˘

˘יע˜ב ח˘ב ˘"טרוף טורף" יוסף

‚
יב‡ר סבר˙ ‰חילו˜ ‡י ‰וי חז˜ ‰ב˙רי
זימני ‡ו ב˙ל˙‡˙„ ,לויים „‰ברים ‡ם
ע"י ˘‡מרי' „מוחז˜ לז˙ ‰בו‡ ˙‰וˆ‡‰
בו„‡י ‡ו ˘ר˜ נע˘ ‰עלול לז‰
ו‰נ‰ ,‰מורם מכל ‰מבו‡ר לעיל
„מˆינו כ‡ן ב„ברי ר˘"י "מכ‡ן ˘˘‰טן
מ˜טר‚ כו'" לסבר˙ חז˜ ‰ב˙רי זימני,

‰רמב"ם )˘ם( „„‰ברים ˘י˘ עלי‰ם "ר‡יו˙ ברורו˙ ‡ . .ין חו˘˘ין למחבר  . .בין
˘חברו ‡ו˙ם ‡‰ומו˙" ,מ„וע ‡ין י˘ר‡ל נז˜˜ים )ב˘נים כ˙י˜ונם( לחכמו˙ ‰עולם .וז‰
‰י' ח˘˘ו ˘ל יע˜ב.
‡ף ‡עפ"כ) ,ב˘נים כ˙י˜ונם( ‡ין י˘ר‡ל נז˜˜ים ל‡ו"‰ע ‚ם בחכמו˙ ‰עולם .ו‰יינו
מפני ˘ב‡מ˙ ‚ם בי„יעו˙ ‡לו י˘ "‰ב„ל "‰בין י˘ר‡ל לעמים:
כלומר‰‰ :ב„ל בין חכמו˙ ‡לו כפי ˘‰ם ב˙ור ‰ל‚בי ‰חכמו˙ כפי ˘‰ם ב‡ומו˙
‡ינו ר˜ במ˜ורן )‡ם מ˜ורן ‰י‡ ˙‰ור‡ ,‰ו ˘כל „‡‰ם(‡ ,ל‡ ‚ם בעˆם ‚‰י˘ ‰לענין
‰חכמ ‰ו‰י„יע ‰ו˙כלי˙ן ,ובל˘ון רז"ל )‡יכ"ר פ"ב ,י‚( "י˘ חכמ ‰ב‚וים ˙‡מן  . .י˘
˙ור ‰ב‚וים ‡ל ˙‡מן".

בי‰ו„) ,‰ב( למ‡ ‰מר ר˜ "ספ˜ י˙פ˘" )ול‡ ח˘˘
ל˘‰יב על עי˜ר טענ˙ יע˜ב ˘י˜ר‡נו ‡סון )מוו˙(
˘‚רוע מ˙פיס – (‰כי ‡ז ל‡ ח˘˘ יע˜ב לסכנ˙
„‰רך ,ר˜ ˘מ‡ י˙פ˘ ‡ו ˘י‡ב„ו‰ו )כבפנים(.
ומכיון ˘לפי ז‰ ‰ח˘˘ ‰ו‡ ר˜ ˘מ‡ י˙פ˘ – לכן
ר˜ ז‡ ‰מר י‰ו„ ‰בטענ˙ו )‡ל‡ ˘בערבו˙ו ‰וסיף
‚ם "ו˙‚ˆ‰יו לפניך – ˘ל‡ ‡בי‡נו ‡ליך מ˙ כ"‡
חי" – ˘ל‡ י‡ב„ו‰ו(.
 (27ר‡‚ ‰ם ˙יב"ע כ‡ן :יוסף ‡מר˙ון חיו˙‡ כו'
ו˘מעון ‡מר˙ון כו' ו‡˙ בנימין בעיין ‡˙ון למיסב.
ור‡‚ ‰ם ˙"י כ‡ן .ועפי"ז מ˙ור ıבפ˘טו˙ ˜ו˘יי˙
‡‰ו"‰ח כ‡ן‡" :יך ח˘ על ספי˜ו ˘ל בנימין מו„‡ו
˘ל ˘מעון".

ז˜ ‰ו˘י‡ ‚„ול ‡‰˙ ‰כ‡ן בסבר‡ על ‡‰
„‡מרי' „חז˜ ‰זו ‰י˙ ‰ב˙רי זימני.

למוחז˜ ‰י‡ ‚‰ורמ˙ ומחייב˙ ל‰ם – „י
בחז˜˙„ ‰רי זימני ,ו‰יכ‡ ˘‚„ר ‰חז˜‰
‰ו‡ מ„‰˘ ‰בר י‰י' מוחז˜ ב‚„ר מסויים
˘ממנו עלולים לבו‡ ˙‰וˆ‡ו˙ ˘ב‡ו כמ‰
פעמים ,בעינן ˙ל˙‡ זימני כ„י ˘נוכל
לומר ˘מוחז˜ „‰בר ל˜רו˙ כן.
ובז ‰מיו˘ב לנו סבר˙ ר˘"י בסו‚יין,
„‚בי ני˘ו‡ין ע"י ‰חז˜ ‰בעינן למימר
˘נע˘י˙

"˜טלני˙",

‰יינו

˘נ˘˙נ˙‰

ל‰יו˙ ‡˘˘ ‰טבע ‰ל‰רו‚ בו„‡י ו‡חר
˘מוחז˜˙ כן ‡ין ‰י‡ ˆריכ ‰לע˘ו˙
„בר כ„י ל‰רו‚ ‡ל‡ עˆם מˆי‡ו˙‰ ‰י‡
‰‰ור‚˙ )ולענין מל˜יו˙ י˙ב‡ר ל‰לן
ל˘יט˙ ר‡ב"י( ,ולכך ‰וי חז˜ ‰ב˙רי
זימני ,מ˘‡"כ ‚בי ˘ור ‰מוע„ ‡ ‡‰ין
פירו˘ „‰בר ˘ע"י ‰חז˜ ‰מ˘˙נ˘‰ ‰ור
ל‰יו˙ מˆי‡ו˙ ‰מז˜˙ בו„‡י מˆ„ עˆם
ז‰˘ ‰וחז˜ כן„ ,ע„יין ˆריך ‰ו‡ למע˘‰
‰נ‚יח‰˘ ‰ו‡ ‰מזי˜ )ולז"ˆ ‰ל רˆון
˘‰ור ל‰זי˜ ,וכל˘ון "כוונ˙ו ל‰זי˜"
„בסו‚י‡ „רי˘ ב"˜( .ו‚בי וס˙ו˙ י"ל,
„כיון ˘ ‰˘‡‰רוב ימי' ט‰ורים ומלב„

˜úר‡˙ ˘ב˙

יח

‰י˙ ‰לבנימין ב„רך )כי עכ"פ ‰י' „‰בר
‚רם נוסף ל‡מו ,ו‚רם יחי„י ל‡חיו˘ ,(19וב
ח˘˘ יע˜ב על בנימין ˘˘‰טן י˜טר‚ ‚"כ
ויוכל ל‰נז˜ )מ˘‡"כ ˘‡ר בניו ˘לח‡„ ,ין
„‰רך סכנ ‰ל‰ם כי ס˙ם „רך ‡ינ ‰סכנ,‰
כנ"ל ,ו˘וב ‡ין ˘‰טן מ˜טר‚(.
ועפ"ז

מחוור

‰יטב

„‚בי

מור‡

˜úר‡˙ ˘ב˙

ימו˙ ב„רך ˘‰רי ‡מו ב„רך מ˙.22"‰

ו‰בי‡ור:

וע˙ ‰מחוור ‚"כ מ˘ ‰בפעם ‰ב'

"˙ור‰ "‰י‡ ל˘ון ‰ור‡) ‰זח"‚ נ‚ ,ב‚ .ו"‡ ר"פ בר‡˘י˙ ב˘ם ‰ר„"˜( ,כלומר ,ענינ˘ ‰ל

˘ח˘˘ יע˜ב ,כ˘˘בו בניו ו‡מרו לו על

˙ור‰ ‰ו‡ ל‡ ר˜ ל‰סביר ‡‰מ˙ ˘בכל „בר ו„בר )˙ור˙ ‡מ˙(‡ ,ל‡ ‚ם ל‰וˆי‡ ‡˙

ˆיווי מו˘ל מˆרים ל‰בי‡ ‡˙ בנימין ,ס"ל

‰מס˜נ‡ ו‰‰ור‡ ‰למע˘ ,‰ל‰ורו˙ ל‡„ם ‡˙ ‰מע˘˘‡ ‰ר יע˘ון כו' ,וכמחז"ל

לר˘"י „‡ינו מטעם ˜טרו‚ ˘‰טן )וכנ"ל

מ .‡ ,ו˘"נ( "‚„ול ˙למו„ ˘מבי‡ לי„י מע˘„‚"‰˘ ,"‰לו˙" ˘ל ˙"˙ ‰י‡ בז˘ ‰מבי‡

„ז‰ו ˘„יי˜ לומר בכ˙וב " '‡‰מכ‡ן

לי„י מע˘.‰

כו'"( ‡‰„ ,כבר כ' ר˘"י בינ˙יים

)מב ,לו(

‡‰חים עˆמם מל˜ח ‡˙ בנימין ל‡

˘‡חר ˘ילוח ‰ר‡˘ון כבר "ח˘„ן ˘מ‡

˘ייכ‡ סבר‡ זו‰„ ,ם י„עו ˘יוסף ל‡

‰ר‚ו‰ו ‡ו מכרו‰ו" ,ונמˆ‡ ˘ב˘ילוח

ניזו˜ מן „‰רך ,20ו˘וב ליכ‡ חז˜‰

‰ב' כבר ל‡ ‰י' ב„ע˙ יע˜ב סבר˙ חז˜‰

„˙רי זימני ל‰יו˙ „‰רך עˆמ ‰סכנ ‰ע„

כי י„ע ˘ל‡ ניזו˜ יוסף מן „‰רך ע"י חי'

21

רע) ‰ועל כרחך טעם ‰ח˘˘ ‡ז ‰י' כנזכר

˘י˜טר‚ ˘‰טן .ור˜ ˘מ"מ „‡‚ו "˘מ‡

23

בכ˙וב ˘ם "יוסף ‡יננו ו˘מעון ‡יננו
ו‡˙ בנימין ˙˜חו"‰ ,יינו ˘ח˘„ במו˘ל
 (19ולכן נ‡מר בפסו˜ "ו‡˙ בנימין ‡חי יוסף ‚ו'"
– ול‡ "בן רחל" )‡ף ˘מˆ„ "‡חי יוסף" עˆמו ל‡
‰י' חו˘˘ ˘י˜ר‡נו ‡סון ,כנ"ל( – כי ]נוסף למ‰
˘פעם ˘‰ני' „‡סון ב„רך ‰י' ביוסף ו„ו˜‡ ‡ז
‰וחז˜„‰ ‰רך לסכנ [‰ב‡‰סון „יוסף‰ ,י' "„רך"
‚‰ורם ‰יחי„י.
 (20כי מ˘ ‰מכרו‰ו – ‡ינו ˙לוי במ‰˘ ‰י' ב„רך.
 (21ו‡ף ˘‚ם בפסו˜ „ילן כ˙יב "פן י˜ר‡נו ‡סון"
– ‰רי "פן" ‡ינו כ"כ ספ˜ כמו "˘מ‡"˘ .לכן ‚ם
בפר˘˙ וי˘ב כ˙יב "פן ימו˙ ‚ו'" ‡ף ˘מוחז˜˙
‰י‡ כו'.
וי˙יר ‰מזו‚ :ם בנו‚ע ל‡כיל ‰מע„‰ ıע˙ – ‡ף
˘נ‡מר )בר‡˘י˙ ב ,יז( "כי ביום ‡כלך ממנו מו˙
˙מו˙" – נ‡מר "פן ˙מו˙ון" )˘ם ‚ .‚ ,ור‡ ‰ר„"˜
˘ם בפירו˘ ˘‰ני(*.
*( בפירוש הראשון שברד"ק שם" :ומה שאמרה פן
שהוא ענין שמא  . .כי אפילו הנגיעה מנע ממנו פן
נבוא מהנגיעה לאכילה ונמות" .אבל ממ"ש רש"י )ג,
ד( "אמר לה כשם שאין מיתה בנגיעה כך אין מיתה
באכילה" מוכח שחוה סברה שגם מצד הנגיעה עˆמ‰
ימותו )ושזה הי' אצלה בודאות כזו ,עד שמזה שלא
מתה ˙יכף לאחרי נגיעתה ,הוכיח לה הנחש שאין
מיתה גם באכילה( ,ומזה מוכרח שלפי פירש"י הלשון
"פן" נופל גם על ענין של ודאי.

י‡

מˆרים ˘ירע לו‡ ,24ו עכ"פ ל‡ י‚ין עליו

25

מפני מ‡סר וכיו"ב ,26כמו ˘ע˘ ‰ליוסף

)˜י„ו˘ין

מ˘‡"כ "חכמ) "‰ס˙ם( – ‰נמˆ‡˙ ‚ם ‡ˆל ‡‰ומו˙ – ‡ין ענינ ‰ל‰ורו˙ ל„‡‰ם ‡˙
‰מע˘˘‡ ‰ר יע˘ון כו' ,כ"‡ ר˜ לב‡ר ול‰סביר ‡˙ ‰ענין כ˘לעˆמו ,ו‡ין ענינ ‰בירור
ב‚„רי טוב ‡ו רע.
ומטעם ז˙‰ ,‰ו‡ר „"לחם" ומזון י˙כן ר˜ בנו‚ע לחכמ˙ ˙‰ור .‰כי כמו ˘‰לחם
˘‚‰מי ˘נכנס למעיו ˘ל ‡„ם‰ ,רי ע"י ˘נ‰פך ˘ם ל‰יו˙ „ם וב˘ר כב˘רו ‰"‰ ,מחי'
‡˙ ‚‰וף – כך ‰ו‡ בענין ‰חכמ˙‰˘ ,‰ו‡ר "לחם" חל ר˜ על חכמ ‰זו ˘‡ינ ‰מו‚בל˙
ר˜ ל˘כלו ˘ל „‡‰ם‡ ,ל‡ ענינ‰ ‰ו‡ "ל‰זין" ‡˙ „‡‰ם .וז‰ו ענין ˙‰ור‡˘ ,‰ינ‰
ר˜ חכמ ‰לחו„‡ ,ל‡ ‰י‡ ‰ור‡‰ ‰מ˘פיע ‰ופועל˙ בכל חל˜י ‰נפ˘ ˘‰נ˙‚‰ם ˙‰י'
ב‡˙‰ם ל‰ור‡˙ ˙‰ור.‰
וכ" ‰בענין ‰חכמו˙ ˘‰ונו˙ ‰נˆרכו˙ ל‰בנ˙ )חל˜ים מסויימים ˘ל( ˙‰ורˆ‡˘ – ‰ל
‡י˘ י˘ר‡ל ,ענינן ˘ל חכמו˙ ‡לו ‰ו‡ כ„י ˘יבי‡ו לי„י ‰ור‡ ‰למע˘ – ‰ל„ע˙ כיˆ„

‡ (22ין ל˘˜‰ו˙ :מכיון ˘מפני ‰יר‡‰ ‰י' מוˆי‡
„בר ˘˜ר מפיו ו‡מר "ו‡חיו מ˙" )מ„ ,כ .ר˘"י
˘ם(‰ ,רי ‰י' יכול לומר ˘מ˙ ב„רך ולכן יר‡ים
‰ם )ב‡מ˙ ול‡ ר˜ „‡‚‚˘ (‰ם בנימין ימו˙ ב„רך
– כי ב‡מיר˙ י‰ו„" ‰ועזב ‡˙ ‡ביו ומ˙" ,מסופר
מ‡˘ ‰מרו ליוסף בע˙ ירי„˙ם למˆרים בפעם
‰ר‡˘ונ ,‰ו‰רי ‡ז ‡מרו ˘ב‡ו לב˜˘ ‡˙ יוסף
)ר˘"י מב ,י‚( ול‡ ח˘בו ˘מ˙.
ומ‡˘ ‰מר "ונ‡מר )ל˘ון עבר( ‚ו' ו‡חיו מ˙",
ב‰כרח לומר ˘כוונ˙ו בז‰ ‰ו‡ ‡˘ר עכ˘יו נ˙ברר
‡ˆלם ˘מ˙ ,וז‡˘ ‰מרו ‡ז "ו‡‰ח„ ‡יננו" ‰ו‡ ל‡
כמו ˘ח˘בו מ˜ו„ם )ור‡ ‰ע„"ז ‚ו"‡ ע"‰פ(.
 (23מכיון ˘ר‡‚˘ ‰ם "˘מעון ‡יננו"‡ .בל לפנ"ז
‡‰מין ל‰ם ˘חי' רע‡ ‰כל˙‰ו ,ולכן ח˘ב ‡ז
˘"„רך" ‰ו‡ סכנ ‰לבנימין ‡חי יוסף.
 (24כבספורנו מ‚ ,ב.
 (25ר‡ ‰ר˘"י מ‚ ,ח :ספ˜ י˙פ˘ כו'.
 (26עפ"י מ"˘ בפנים יובן מ‡˘ ‰מר י‰ו„‰
"‡נכי ‡ערבנו ‚ו'" – „לכ‡ור‡ (‡) ‰יך ˘ייך ל‰יו˙
ערב ˘ל‡ י˜ר‡נו ‡סון ב„רך ,ו‰רי ‡י"ז ˙לוי כלל

ל˜„˘ ‰חו„˘ ולעבר ˘‰נ ‰וכיו"ב.
ולכן ב˘נים כ˙י˜ונן ‡ין מ˜ום ל˜בל חכמו˙ ‡לו מחכמי ‡‰ומו˙ ,מ‡חר ˘בעˆם
‚‰י˘ ‰לחכמו˙ ‡לו י˘ ‰ב„ל ‰בין י˘ר‡ל לעמים.
ור˜ מˆ„ חו˘ך ‚‰לו˙ נוˆר מˆב ˘י˘ ˆורך "ל˘בור בר" מחכמי ‡‰ומו˙‡ ,בל בבו‡
מ˘יח ˆ„˜נו ˘וב יחזרו כל חכמו˙ ‡לו לחכמי י˘ר‡ל ,ו‰י„יע ‰ב‰ן ˙בו‡ מן ˙‰ור‰
עˆמ ,‰כי "˙רב„‰ ‰ע ‰ו‰חכמ "‰ו"י‰יו י˘ר‡ל חכמים ‚„ולים  . .כי מל‡‡‰ ‰ר„ ıע‰
‡˙  '‰כמים לים מכסים".

פנינים

˜úר‡˙ ˘ב˙

„רו˘ ו‡‚„‰

˜„ו˘˙ עם י˘ר‡ל

מ‡י‚ר‡ רמ‡
לביר‡ עמי˜˙‡

חליל ‰לעב„יך מע˘ו˙ כ„בר ‰ז‰

וימ‰ר יוסף כי נכמרו רחמיו ‡ל ‡חיו
)מ‚ ,ל(

בר˘"י ע"‰פ מפר˘ "˘‡לו  . .י˘ לך בנים
‡"ל י˘ לי ע˘ר"‡ ,‰ל ומ˘ ‰מם"‡ ,ל בלע ובכר
ו‚ו'"‡ ,ל מ ‰טיבן ˘ל ˘מו˙ ‰ללו"‡ ,ל כולם
ע"˘ ‡חי וˆ‰רו˙ ‡˘ר מˆ‡ו‰ו .בלע ˘נבלע בין
‡‰ומו˙  . .מי„ נכמרו רחמיו .נכמרו – נ˙חממו".
וי˘ לב‡ר ז ‰ע"פ „רך ‰חסי„ו˙:
‡י' בל˜וטי ˙ור) ‰ב‰ר מ‰" („ ,נ ‰י˘ר‡ל
נ˜ר‡ו על ˘ם יוסף ,כ„כ˙יב נו ‚‰כˆ‡ן יוסף,
וˆריך לעורר רחמים על בחי' בנימין˘ ,נ˜' בן ‡וני
 . .ולרחם על ניˆו‡ ıל˜ו˙ ˘בו".
ועפ"ז י˘ לב‡ר ˘בר˘"י נרמז ‡יך יוכל „‡‰ם
לעורר בעˆמו ‡˙ ‰רחמים על נפ˘ו:
ב˙חלˆ ‰ריכים ל˙‰בונן במעל˙ ‰נ˘מ‰
 "ע"˘ ‡חי"˘ ,ב˙חל‰ ‰י˙‰ ‰נ˘מ„ ‰בו˜‰ל˜‰ב"" ,‰חˆוב ‰מ˙ח˙ כס‡ ‰כבו„" ,ו˜„ו˘‰
ל‡ין ˘יעור.
‡ך ל‡ח"ז ‚‰יעו ˆ"‰רו˙ ‡˘ר מˆ‡ו‰ו"
ו"נבלע בין ‡‰ומו˙" ,כלומר˘ ,ממ˜ום מעל˙‰
יר„‰ ‰נ˘מ" ‰מ‡י‚ר‡ רמ ‰לביר‡ עמי˜˙‡",
ונ˙לב˘ ‰ב‚וף חומרי ,ביח„ עם נפ˘ ‰ב‰מי˙
ויˆר ‰רע ,וע„ ˘„‡‰ם יכול לעבור על רˆון
˘‰י"˙ ר"ל.
וכ˘מ˙בוננים בכ"ז ב‡מי˙יו˙ ו‡ליב‡ „נפ˘י',
‰רי "נכמרו – נ˙חממו"˘ ,לב „‡‰ם מ˙חמם
בר˘פי ‡˘ ˘ל‰ב˙ ,ומ˙מרמר מ‡ו„ על מעמ„ו
ומˆבו ,ומעורר רחמים על ‰נ˘מ.‰
ועי"ז מעורר ‰רחמים ˘למעל ,‰ומרחם עליו
˜‰ב" ‰ומוˆי‡ו ממˆבו ‰נחו˙ ,ומעל‰ו למעל‰
מעל.‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו ע'  348ו‡ילך(

חולין ‰ו‡ לנו ,ל˘ון ‚נ‡י

)מ„ ,ו .ר˘"י(

י˘ לב‡ר ז ‰ע"„ ‰רמז:
כ˙יב )ר‡ ‰י„ ,ב( "כי עם ˜„ו˘ ‡˙ ‰ל'‰
‡לו˜יך"˘ ,בני י˘ר‡ל ˜„ו˘ים ‰ם ,ועוס˜ים ר˜
בעניני ˜„ו˘ ‰ועבו„˙ ˘‰י"˙.
ו‡ף ˘˙‰ורˆ ‰וו˙ ˙˘˘" ‰ימים ˙עבו„ וע˘י˙
כל מל‡כ˙ך" )י˙רו כ ,ט(ˆ˘ ,ריכים ל˙‰עס˜ ‚ם
עם עניני עו"‰ז‰ ,רי נˆטוינו ‚"כ "כל מע˘יך י‰יו
ל˘ם ˘מים" )‡בו˙ פ"ב מי"ב( ו"בכל „רכיך „ע‰ו"
)מ˘לי ‚ ,ו(˘ ,כוונ˙ ˙‰‰עס˜ו˙ בעניני עו"‰ז ‰י‡
ל‰עלו˙ ולזכך ‡˙ ‰עולם ‰ז ,‰ע„ ˘י‰י' כלי
ל˜„ו˘˙ו י˙'.
וז‰ו "חולין ‰ו‡ לנו ל˘ון ‚נ‡י"‡„ ,מרו
˘‰בטים ל˘לוחי יוסף˘ ,ז‰˘ ‰ם ‡ומרים "חולין
‰ו‡ לנו"˘ ,בני י˘ר‡ל ˘ייכים לענינים ˘ל
"חולין" ו„ברים ˘‡ינם ˜˘ורים ל˜„ו˘˙ו י˙',
"‰ז "‚נ‡י" ו‰יפך ‡‰מ˙ ,כי י˘ר‡ל עם ˜„ו˘ ‰ו‡
ו‡ין ביני‰ם ול‚˘מיו˙ עו"‰ז ˘ום ˜˘ר ו˘ייכו˙.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו ע'  359ו‡ילך(

יז

‡יבר‡ „עפ"ז יו˜˘ ‰ביו˙ר‡‰„ ,

‰י' כרוך בענין מי˙˙ ‡מו ,מי‰ו ל‡

מˆינו עו„ ˘נזכר ח˘˘ ז ‰על בנימין ‚ם

‰וˆרך ר˘"י לפר˘ „‰בר„ ,ב‡מ˙ ‚בי

בסיפור י‰ו„ ‰לפני מו˘ל מˆרים‡˘ ,ז

מור‡ יע˜ב פ˘יט‡ לי' ללומ„ ‰מ˜ר‡ו˙

חזר על „ברי ‡ביו ‡לו ‡‰חרונים )‰יינו

˘‰י' יר‡ מסבר‡ ˘ל "חז˜˙„ "‰רי זימני,

על מ‡˘ ‰מר ‡חר ˘˘בו מן ‰פעם ,('‡‰

„‰נ ,‰לפי „ע˙ו ˘ל יע˜ב ‚ם ‡חיו יוסף

"ו˜ר‡‰ו ‡סון" )וי‚˘ מ„ ,כט( ,ו˙‰ם פר˘"י

ניזו˜ מפני ˘‰י' ב„רך )וז‰ו ˘‰זכיר

ל„‰י‡ "˘˘‰טן מ˜טר‚ ב˘ע˙ ‰סכנ. "‰

‰כ˙וב ‚בי מור‡ יע˜ב ˘בפעם " '‡‰ו‡˙

ולז ‰נר‡ ‰לח„˘ בכל ז ‰ב‡ו"‡,

בנימין ‡חי יוסף"( ,כי יע˜ב ח˘ב ˘"חי'
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„סבר‡ ‚„ול ‰בעניני חז˜ ‰נ˘˙נ˙ ‰כ‡ן
ב„ברי ר˘"י‰„ ,נ ‰מלב„ ‚' ‰כ˙ובים
‰נ"ל ‚בי מור‡ו ˘ל יע˜ב על בנימין,
מˆינו ‚ם בכ˙וב ˘‡‰חים עˆמם פיר˘ו
מור‡ם מלי˜ח ‡˙ בנימין" ,ועזב ‡˙ ‡ביו
ומ˙" )מ„ ,כב( ,ו˙‰ם פר˘"י‡" :ם יעזוב
‡˙ ‡ביו „ו‡‚ים ‡נו ˘מ‡ ימו˙ ב„רך
˘‰רי ‡מו ב„רך מ˙ ,"‰ויל"ע מ"˘ יע˜ב

רע‡ ‰כל˙‰ו" )וי˘ב לז ,ל‚( וחיו˙ רעו˙
מ˜ומן ב„רך ,17ו‚ם כבר י„וע לן „‡מו
מ˙ ‰ב„רך כ„פר˘"י לעיל )ויˆ‡ ל‡ ,לב(,
ו‡"כ חז˜˙ מ˘פח ‰זו ל‰נז˜ ב„רך ,ול‡
‰וˆרך ר˘"י ל‰זכיר כ"ז „סבר‡ ‰י‡ ולמ‰
לי ˜ר‡ )ו‚ם י„עינן כבר סבר˙ חז˜ ‰כעין
זו מ˙מר ˘‰י˙ ‰מוחז˜˙ ל˜טלני˙ ל‡חי
בעל) ‰וי˘ב לח ,י‡ .ובפר˘"י(.(18

מבניו˘ ,יע˜ב נ˙ייר‡ )בפעם  ('‡‰מפני

וכל מ˘ ‰נז˜˜ ר˘"י לענין "˜טרו‚

˜טרו‚ ˘‰טן ו‰ם נ˙ייר‡ו מפני מי˙˙

˘‰טן" ‰ו‡ לחז˜ סבר˙ ‰חז˜ ,‰כי לכ‡ו'

‡מו.16

מי˙˙ רחל ל‡ ‰י˙ ‰מסכנ˙ „‰רך ‡ל‡ ע"י

וע"כ י˘ לומר „ו„‡י ‡ף מור‡ יע˜ב

˜לל˙ יע˜ב )ויˆ‡ ל‡ ,לב ובפר˘"י( ,ו‚ם ע"פ
‰טבע ‡ירע „‰בר ע"י ˘ ‰˙˘˜‰בלי„˙‰
)וי˘לח ל ,‰טז( ,ו„‰רך ‰י˙ ‰ר˜ ‚רם נוסף,

 (15ו‚ם מז ‰מוכרח ˘"ו˜ר‡ו‰ו ‡סון" „פר˘˙נו
‡ינו מטעם ˘˘‰טן מ˜טר‚ – כי ב‡ם נ‡מר ˘‰ו‡
מטעם ז ‰ור˘"י ‡ינו מפר˘ו ˘ם כי סומך על מ‰
˘פיר˘ לפנ"ז )מב – („ ,ל‡ ‰וˆרך לפר˘ ז‡˙ ‚ם
בפ' וי‚˘.
)‡ל‡ ˘מ"מ מ„‚י˘ ר˘"י "מכ‡ן" ל˘לול פי' ז‰
– בכ„י ˘˙‰למי„ ל‡ י‰י' בספ˜ בז ‰ע„ ˘יבו‡ לפ'
וי‚˘(.
‡ (16ין לומר ˘‰כוונ ‰ב"ב˘ע˙ ‰סכנ"‰
„פיר˘"י כ‡ן ובפ' וי‚˘ )מ„ ,כט(‰ ,ו‡ ‚"כ מˆ„
˘‡מו ב„רך מ˙ – ‰כי )‡( ‡ין „רך ר˘"י לסמוך
על מ˘ ‰יפר˘ ל˜מן )בפ' וי‚˘() .וב‡ם „בר פ˘וט
‰ו‡ ע„ ˘‡ין ר˘"י ז˜ו˜ לפר˘ו – ‰רי ‚ם בפ' וי‚˘
מיו˙ר ז) .(‰ב( מפירו˘ו בפ' וי‚˘ מ˘מע˘ ,ז‰
עˆמו מ‡"˘ ‰מו ב„רך מ˙‰ "‰ו‡ טעם ל"„ו‡‚ים
כו'" ,ו‡"כ למ‰ ‰וˆרך כ‡ן ל"˘‰טן מ˜טר‚ כו'"?

ולכך ‰וסיף ר˘"י „מ"מ כיון ˘סכנ ‰פור˙‡
 (17ר‡ ‰ר˘"י כח ,י‡‡) .בל מ"מ ‰י' ז ‰סכנ‰
ר˜ עבור בנימין – ור‡ ‰ל˜ו"˘ ח" ‰עמ' ‰ 214ער‰
.(12
 (18בר˘"י ˘ם˘ :ימו˙ו ‡נ˘י'‡ .בל ממ"˘ "פן
ימו˙ ‚ם ‰ו‡ כ‡חיו" ,מוכרח ˘בנו‚ע ל˘ל‰ ‰י‡
מוחז˜˙ יו˙ר* ,וע„ כ„י כך‚˘ ,ם ל‡חרי ˘נ˙ברר
בו„‡ו˙ ˘‡ינ˜ ‰טלני˙ בנו‚ע לכל ‰עולם‰ ,י˙‰
‡סור ‰ל˘ל ‰מטעם "פן ימו˙ ‚ם ‰ו‡ כ‡חיו",
)כמבו‡ר בל˜ו"˘ ח" ‰עמ' ‰ 189ער.(37 ‰
*( הטעם מה שרש"י כותב "שימותו ‡נ˘י'" – אף
שבפסוק נאמר "כאחיו" – ראה לקו"ש ח"ה עמ' 189
הע' .37

˜úר‡˙ ˘ב˙

טז

י‚

ל˘˜‰ו˙ – „‡ם סכנ ‰י˘ ב„רך ˘וב ‡ין

ב„רך"„ ,לכ‡ו' ‚ם כ‡ן י˘ לפר˘ ˘‰ו‡

‡נו ז˜ו˜ים לענין ˜טרו‚ ˘‰טן 9כ„י לב‡ר

מטעם ˘"˘‰טן מ˜טר‚ כו'" )„‡ל"כ ‡ף

מור‡ו ˘ל יע˜ב.

‰כ‡ ˙י˜˘י "ובבי˙ ל‡ י˜ר‡נו ‡סון"(,

ו‰י' ‡פ"ל בז‰„ ,‰נ ‰ר˘"י „˜„˜ לומר
"מכ‡ן ˘˘‰טן מ˜טר‚ כו'" ,וי„וע

)ר‡‰

כללי ר˘"י ע' ‰„ (140יכ‡ ˘נ˜יט בל' זו ר"ל
„מן ‰סבר‡ ‰י' ˜ס"„ למילף ממ˜"‡ ולכך
‚„‰י˘ „‡"‡ ללומ„ו ‡ל‡ מכ‡ן) 10וכמ˘נ"˙
כבר כו"כ פעמים ב„רך זו ,על ‰מ˜ומו˙ בפירו˘ו

˘נ˜ט בל' זו( .ובנ„ו"„ נר‡‰
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„ב‡ לומר

˘ע"פ ˘יט˙ו י˘ ל˘לול ‰סבר‡ ללמו„
„‰בר ממ‡˘ ‰מר יע˜ב ל‰לן )מב ,לח(,
כ˘˘בו ‡‰חים ממˆרים ו‡מרו ˘נˆטוו
ממו˘ל מˆרים ל‰בי‡ ‡˙ בנימין עמ‰ם,
"ל‡ יר„ בני עמכם ‚ו' ו˜ר‡‰ו ‡סון

ל˘ל˘„ ‰ברים" מ˘מע‚˘ ,ורמ˙ ר˜ ל„ברים ‡לו,
ול‡ סכנ ‰בנו‚ע לחייו) .ו„וח˜ ‚„ול לומר ˘ל‡
נחי˙ ר˘"י למנינ‡ ,ומ˘ ‰מבי‡ ‚' ‡לו „ו˜‡ ‰ו‡
לנ˙ינ˙ טעם על מ‰˘ ‰וז˜˜ ‡בר‰ם ל‚' ברכו˙
‰ללו – ˘‰רי ז‰ ‰יפך כ˙בו "‚ורמ˙ ל‚' „ברים"(.
˘ (9לכן ˘לח יע˜ב לע˘ו "מל‡כים ממ˘" – ר‡‰
לעיל ‰ער .7 ‰וכן י‰ו„ ‰ל‡ נ˙ן ‡˙ ˘ל ‰ל˙מר "פן
ימו˙ ‚ם ‰ו‡ כ‡חיו".
 (10ו‡ין לומר ˘כוונ˙ו ˘ל ר˘"י ב˙˘‚„‰
"מכ‡ן" ‰ו‡ לפי ˘כלל ז ‰מ˙ייחס ‚ם לפסו˜ים
‡חרים
– וכמו "‡בל ‡˘מים ‡נחנו ‚ו' ע"כ ב‡‡ ‰לינו"
)מב ,כ‡(„ :לכ‡ור ,‰מכיון ˘"‡˘מים ‡נחנו על
‡חינו" ,למ ‰ב‡‡ ‰לי‰ם "ˆ‰ר "‰ר˜ ל‡חרי כו"כ
˘נים .ו˙‰ירו ıלז‰ ‰ו‡„ ,מכיון ˘‰יו ‡ז בסכנ,‰
לכן ‡ז „ו˜‡ ˜טר‚ עלי‰ם ˘‰טן –

וז‰ו ˘‡מר ר˘"י "מכ‡ן כו'" ,ר"ל „לפי
סבר˙ו בפירו˘ ‰כ˙ובים ‡"‡ ללומ„ו
מ˙‰ם )ובז˘ ‰ינ ‰ר˘"י מ‰ירו˘'

)ומ„ר˘

רב‰ ‰נ"ל( ˘˘ם ‡כן ‰וב‡ „‰בר „ו˜‡ על
כ˙וב ז ‰עˆמו ,ובל' "מכ‡ן כו'" ,12וי„וע
˘בריבוי מ˜ומו˙ נ˜יט ר˘"י „ל‡ כפי'
חז"ל‡ ,ל‡ ב„רך ˜‰רוב ‰לסבר‡ פ˘וט‰
יו˙ר )ר‡ ‰כללי ר˘"י ע'  ,((71וטעמו ˘ל
ר˘"י ,13כי ˘ם ‰י' מור‡ יע˜ב מחמ˙ עˆם
ב˜˘˙ מו˘ל מˆרים˘ ,ח˘˘ ˘בכוונ˙ו
ל‰רע לו כו' )ול‡ מחמ˙ סכנ˙ „‰רך
למˆרים(.14

˘יט˙ ר˘"י בסבר˙ חז˜ ‰ב˙רי
זימני ‡ו ב˙ל˙‡ זימני
יבי‡ ˘יט˙ ‰ר‡˘ונים „‡ין לחל˜ בסבר‡ בין ‰יכ‡ „‰וי חז˜ ‰ב˙רי זימני ל‰יכ‡
„ל‡ ‰וי ,ו‰ו‡ ר˜ מˆ„ חומר‡ ,וי„יי˜ „לר˘"י ‡יכ‡ סבר‡ לחל˜  /יפלפל בפר˘"י

˘ (12ז ‰מ„‚י˘ עו„ יו˙ר˘‡ ,ר לפי ‰מ„ר˘ ‡"‡
ללמו„ מ‰פסו˜ "פן י˜ר‡נו ‡סון" – "˘‰רי ˘‰טן
מ˜טר‚ ב˘ע˙ ‰סכנ – ."‰ולפ"ז˘‰ ,ינוי בין פיר˘"י
למ„ר˘ ‰ו‡ )ל‡ ר˜ בפי' ‰פסו˜ "ו˜ר‡‰ו ‡סון
ב„רך" כ„ל‰לן בפנים‡ ,ל‡( ‚ם בפי' "פן י˜ר‡נו
‡סון".
‡ (13ין לומר ˘כוונ˙ ר˘"י ב‚„‰י˘ו "מכ‡ן"
‰ו‡ ,לפי ˘במ„ר˘ מבו‡ר ˘לימו„ ז‰ ‰ו‡ )מפסו˜
‡חר ו(ל‡ מכ‡ן )כב‰ער˘ ‰לפנ"ז( ומפר˘ ר˘"י
˘‚ם מכ‡ן – ו‰חילו˜ בין פיר˘"י ל‰מ„ר˘ ‰ו‡ ר˜
בפי' "פן י˜ר‡נו ‡סון" ול‡ ב"ו˜ר‡‰ו ‡סון ב„רך"
– כי בכ„י לב‡ר ˘עפ"י „רך ‰פ˘ט ‡פ˘ר ללמו„
"˘˘‰טן מ˜טר‚ כו" ‚ם מפסו˜ ז ,‰מספי˜ מ‰
˘ר˘"י מפר˘ "˘˘‰טן מ˜טר‚ כו" על "פן י˜ר‡נו
‡סון" ו‡ינו ˆריך לכ˙וב "מכ‡ן" .ור‡ ‰ל‰לן ‰ער‰
.15

כי ‚ם כ˘ר˘"י ל‡ ‰י' כו˙ב "מכ‡ן"‰ ,י' מובן
˘˘‰טן מ˜טר‚ בכל ˘ע˙ סכנ.‰

 (14ועפי"ז ‰י' מובן ‚ם ˘ינוי ל˘ון ‰כ˙ובים,
˘כ˙וב ˘ם "ו˜ר‡‰ו ‡סון" בפ˘יטו˙ ,ול‡ "פן

‡ (11ין לומר ˘כוונ˙ו ‰ו‡ ל˘לול ‡˙ ‰פסו˜
"ו˘מרני ב„רך ‰ז – "‰כי פ˘טו˙ ענין ˘‰מיר‰ ‰ו‡

י˜ר‡ו‰ו ‡סון" – כי בנו‚ע למו˘ל מˆרים ,מס˙בר
לומר ˘רוˆ ‰ל‰עליל )כבפנים( ,מ˘‡"כ בנו‚ע
ל˘‰טן‡ ,ין מוכרח כלל ˘)ימˆ‡ מ ‰ל˜טר‚ ו˘(
י˜טר‚ וי˙˜בל ˜טרו‚ו‡ .בל ר‡ ‰ל‰לן ‰ער.21 ‰

מסכנ˙ חיו˙ רעו˙ וכ„ומ ,‰ול‡ ממי˙ ‰פ˙‡ומי˙
‰ב‡ ‰מפ‡˙ ˜טרו‚ ˘‰טן בע˙ סכנ˙ ‰חיו˙ רעו˙.

חידושי סוגיות

על ‰כ˙ובים ,ויסי˜ „˘ ‡‰ח˘˘ יע˜ב מירי„˙ בנימין למˆרים ‰י' מסבר˙ חז˜‰
„˙רי זימני  /עפ"ז יב‡ר סבר˙ ‰חילו˜ ‡י ‰וי חז˜ ‰ב˙רי זימני ‡"ל

‡

‡ו˙ו ˘עורים ע„ ˘˙ ‡‰כריסו נב˜ע˙"

יבי‡ בי‡ורי ‰ר‡˘ונים „‡ין סבר‡ לחל˜
בין ‰מ˜ומו˙ ור˜ ˘במ˜ום ‰חמור
‰חמירו בב' זימני ובמ˜ום ˜‰ל ב‚' זימני,
וי„יי˜ „לר˘"י ‡יכ‡ סבר‡ לחל˜
‚בי חז˜‡ ‰יפלי‚ו ˙נ‡י ביבמו˙

)ס„,

ב( ‡י חז˜ ‰ב˙רי זימני ‡ו ב˙ל˙‡ זימני,
„רבי ס"ל „ב˙רי זימני ‰וי חז˜ ,‰ור˘ב"‚

)„מחז˜ינן לי' בר˘יע‡ מ˙רי זימני ˘ל˜‰
– ר˘"י(‡ ,בל "וס˙ו˙ ו˘ור ‰מוע„
כר˘ב"‚" ,פי'‡" ,ין ˜ ‰˘‡‰ובע˙ ל ‰וס˙
)„‡ם ˜ובע˙ ל ‰וס˙ ו‚‰יע זמן וס˙ ‰ול‡
ב„˜ ,‰טמ‡‡„ ‰ורח בזמנו ב‡ – ר˘"י(
ע„ ˘˙˜בענ˘ ‰ל˘ פעמים כו'" ,וכן "‡ין
˘‰ור נע˘ ‰מוע„ ע„ ˘יעי„ו בו ˘ל˘‰
פעמים".

ס"ל „ר˜ ב˙ל˙‡ זימני ‰וי חז˜ ,‰ומס˜נ‡

ובבי‡ור סבר˙ ‰חילו˜ ,מ‡י ˘נ‡

„מיל˙‡ לענין ‰לכ"„ ‰ני˘ו‡ין ומל˜יו˙

ני˘ו‡ין ומל˜יו˙ „חז˜ ‰ב˙רי זימני

כרבי" ,פי'" ,ניס˙ לר‡˘ון ומ˙ ל˘ני

מוס˙ו˙ ו˘ור ‰מוע„ „חז˜ ‰ב˙ל˙‡ זימני

ומ˙ ,ל˘לי˘י ל‡ ˙נ˘‡" ,וכן "מי ˘ל˜‰

– כ' ‰ר‡"˘ )˘ם ס ,‰רע"‡(" :ומס˙בר‡

ו˘נ ‰ב"„ כונסין ‡ו˙ו לכיפ ‰ומ‡כילין

כו' ני˘ו‡ין ב˙רי זמני‰ ,וי חז˜„ ‰ספ˜

˜úר‡˙ ˘ב˙

י„

˜úר‡˙ ˘ב˙

טו

נפ˘ו˙ ‰ו‡ כו' „˜טלני˙ כו'" ,ובנמו˜"י

ויל"ע טוב‡ מ‰יכי ˙י˙י לחל˜ בסבר‡

ו‰נ ,‰י„וע ‚ו„ל „˜„ו˜ ר˘"י בפירו˘ו

˘ל יוסף ,3ו˜טרו‚ י˘ ב„בר( ,ול‡י„ך ‡ינו

)˘ם( ‡‰ריך יו˙ר" :וטעמ‡ „מיל˙‡

‡י ב"פ חז˜‡ ‰ו ל‡ו˘ ,לכ‡ו' ‰ו‡ סבר‡

˘ל‡ ‰בי‡ מ‡˘ ‰ינו נˆרך לפירו˘ ‰כ˙וב

מובן כ"כ ‡מ‡י ח˘יב‡ ‰ירי„ ‰למˆרים

„פס˜ינן בני˘ו‡ין ומל˜יו˙ כרבי ובוס˙ו˙

‡ח˙ כללי˙ לכל מ˜ום ‡ם מ‡ורע ‰נ˘נ‰

)‡פי' ממ˘ ‰נ‡מר ב˘"ס ומ„ר˘ו˙ חז"ל(,

"˘ע˙ ‰סכנ "‰ל‰יו˙ ˘‰טן מ˜טר‚ ‡ז,

„‡‰

ב' פעמים ח˘יב מוחז˜ ל„בר ‡ו ל‡ו,

ומטעם ז ‰ברוב ‰מ˜ומו˙ נמנע מל‰זכיר

ולומר ˘‰ליכ ‰ב„רך בכלל סכנ‰ ‰י‡

מיל˙‡ „ספי˜‡ ‰י‡ ‡י ‰וי‡ חז˜ ‰ב˙רי

ו‰י‡ך נוכל למˆו‡ חילו˜ ˘ל טעם בין

˘מו ˘ל בעל ‰מימר‡ ‰מוזכר˙ בפירו˘ו,

– ‡ין נר‡ ‰מפ˘טו˙ ‰מ˜ר‡ו˙ )וכי„וע

זימני ‡ו ל‡‰ ,לכך ‚בי ני˘ו‡ין „סכנ˙‡

ני˘ו‡ין ומל˜יו˙ לוס˙ו˙ ו˘ור ‰מוע„.

כי ‡ין „‰בר נו‚ע ל‰בנ˙ ‰כ˙וב ,ו‰יכ‡

˘ר˘"י ‡זיל בפירו˘ו ע"פ „רך ‰פ˘ט(,

ו˘ור

כר˘ב"‚,

‰מוע„

מ˘ום

‡זלינן לחומר‡ כו' ובמל˜יו˙ „‡ע"‚
„ספ˜ נפ˘ו˙ ל˜‰ל מחמרינן ‰כ‡ מפני

ו‰נר‡ ‰ב˘יט˙ ר˘"י בז ,‰ב„˜‰ם
„˜„‰ו˜ בפירו˘ו על ‰כ˙ובים בפר˘˙נו.

יסור ‰ר˘עים לבער עו˘י ר˘ע ‰מחייבי
כרי˙ו˙‡ ,בל וס˙ו˙ „רבנן נינ‰ו ‡זלינן

ב

ממון מחז˜˙ו ‡ל‡ ב„בר ברור ולפיכך

יפלפל בפר˘"י על ‰כ˙ובים ‚בי ח˘˘
סכנ ‰בבנימין ,ויסי˜ „‰ח˘˘ ‰י' מסבר˙
חז˜˙„ ‰רי זימני

ל˜ול‡ וכן ‚בי ˘ור ‰מוע„ ˘‡ין מוˆי‡ין
‡זלינן ל˜ול‡".
ו‰מורם מ„ברי‰ם „בחומר‡ ו˜ול‡
˙לי‡ מיל˙‡ ול‡ בסבר‡ ברור‰ ,‰יינו
„ליכ‡ טעם ˘בסבר‡ ממ˘ לחל˜ ‡מ‡י
‰כ‡ ˙‰וי חז˜ ‰ב˙רי זימני ו‰כ‡ ב˙ל˙‡
זימני ,וב‡מ˙ ע"פ „‰ע˙ ‰ו‡ ספ˜ ˘˜ול
בכל מ˜ום ולעולם ‡ין ‡נו מחזי˜ין בו„‡י
‡חר ב"פ‡ ,ל‡ ˘בני˘ו‡ין ומל˜יו˙
„חמירי מחמרינן לנ‰ו‚ כרבי ‡ף ˘‡ינו
ו„‡י

„‰לכ‰

כמו˙ו

ו‰וחז˜

„‰בר,

ובוס˙ו˙ ו˘ור ‰מוע„ „ל‡ חמיר כולי ‡‰י
מ˜ילינן בספי˜‡.
מי‰ו מלי˘נ‡ „ר˘"י ˙‰ם מ˘מע „ל‡
נ˜יט כן ,וז ‰ל˘ונו בפירו˘ו ˙‰ם‡" :יכ‡
מיל˙‡ „מחז˜ינן ל ‰ב˙רי זימני ,ו‡יכ‡
מיל˙‡ „בעינן ˙ל˙‡ זימני"„ ,נר‡ ‰ברור
בכוונ˙ „בריו ˘„‰בר עˆמו מחייב כך
‡ו כך ,ול‡ מˆ„ חומר‡ ‡ו ˜ול‡‰ ,יינו
˘י˘נם „ברים ˘ב‰ם נו˙נ˙ ‰סבר‡ מˆ„
‚„רם ל‰יו˙ חז˜ ‰בב"פ ,וב„ברים ‡לו
"מחז˜ינן" בו„‡י ב˙רי זימני ,וי˘ ˘‚„ר
„‰בר מˆריך ‚"פ ל‰יו˙ מוחז˜ בו.

˘מזכיר בעל ‰מימר‡ – על כרחך ב‡ לרמז

˘ל‡ מˆינו כן ˜ו„ם לז) ‰ו‡„רב – ‰כל

בז ‰יי˘וב על ‡יז˜ ‰ו˘י‡‰ ,מ˙ורˆ˙ ע"פ

‡‰בו˙ ‰ילכו ב„רכים 5ול‡ מˆינו ˘ניזו˜ו

)וכמ˘נ"˙ כבר

מז ,‰ו‡ף ˘לחו ‡חרים לילך ב„רך 6ו‡יך

כו"כ פעמים ב„רך זו ,על ‰מ˜ומו˙ בפירו˘ו

נ‡מר ˘˘לחום למ˜ום סכנ .7‰ועו„ ז‡˙,

˘‰זכיר בעל ‰מימר‡ .ור‡ ‰עו„ ע"„ כלל ז‰

ר˘"י עˆמו פי' בפ' לך לך )יב ,ב( ˘בירך

בפר˘"י – בס' כללי ר˘"י ע'  115ו‡ילך( .ועפ"ז

˜‰ב"‡ ˙‡ ‰בר‰ם על ‚' „ברים ˘„‰רך

י˘ לח„˘ „ ‰"‰בנ„ו"„˘ ,בז‰˘ ‰זכיר

‚ורמ˙ כו' ,ו‡˙"ל „„‰רך סכנ‰ ‰י‡ טפי

„ר' ‡ליעזר בן יע˜ב ‡מר ‰למימר‡ זו ב‡

‰ו"ל לברכו ˘ל‡ ינז˜ .(8ו‚„ול ‰מזו י˘

˘יט˙ בעל ‰מימר‡ במ˜"‡

ליי˘ב ˜ו˘י בסבר‡ ,כמ˘י"˙ ב‡ריכו˙.

ע"‰פ )פר˘˙נו מב" („ ,ו‡˙ בנימין ‚ו'

ויובן ב„˜‰ם בי‡ור „ברי ר˘"י ‰נ"ל ‚בי

ל‡ ˘לח ‚ו' פן י˜ר‡נו ‡סון" )˘ל‡ רˆ‰

בנימין„ ,לכ‡ו' מו˜˘ים ‰ם ,ח„‡‡„ ,ינו

יע˜ב ‡ביו ל˘לחו בפעם ˘ '‡‰יר„ו

מובן ‡מ‡י ˘‰טן מ˜טר‚ „ו˜‡ על בנימין

‡‰חים למˆרים( '˜‰ ,ר˘"י" :ובבי˙ ל‡

ול‡ על ˘‡ר ‡חיו) 2ומ‚ ‰ם ˘ב‡ו˙˘ ‰ע‰

י˜ר‡נו ‡סון"?! ו˙י' ע"פ „ברי ‰ירו˘למי

כבר י„ע יע˜ב ˘י˘ ל‰ם חל˜ בחסרונו

)˘ב˙ פ"ב "‰ו .וכ" ‰בב"ר פˆ"‡ ,ט .ור‡ ‰ב‰ער‰

 (4כפיר˘"י במ„ר˘ )ב"ר ˘ם(" :ב˘ע˙ ‰סכנ‰
– „‰יינו ב„רך") .ובמ"כ ˘ם" :וכל „‰רכים בחז˜˙
סכנ.("‰
 (5נח י‡ ,ל‡ .ר"פ לך לך י‚ ‡ ,ו‡ילך .ויר‡ כ.‡ ,
 (6ח"˘ כ„ ‚ ,ו‡ילך˙ .ול„ו˙ כח ,ב ו‡ילך .וי˘ב
לז ,י‚ ו‡ילך.

˘˘‰טן מ˜טר‚ 1ב˘ע˙ ‰סכנ."‰

ו‡ף ˘ר˘"י מע˙י˜ מ‡מר ז ‰ב˘מו ˘ל ר' ‡לעזר
ב"י )כבב"ר .ובירו˘למי :ר' ‡ח‡י ב"י( – י˘ לומר:
)‡( ‚ירס‡ ‡חר˙ ‰י˙ ‰לפני ר˘"י) .ב( ע"„ מ"˘
בח„‡"‚ סנ) '‰לח ,ב( „""‡‡ ‰כ) .ו‡ו˙ם ˙‰ירוˆים
‰ם ‚ם במ"˘ ר˘"י – מ˘מו ˘ל ר‡ב"י – "מכ‡ן
˘˘‰טן מ˜טר‚ כו'" – ‡ף ˘בירו˘למי ומ„ר˘ נ‡מר
"מכ‡ן" ע"‰פ )מב ,לח( ו˜ר‡‰ו ‡סון ב„רך .ובפרט
˘במ„ר˘ וירו˘למי ˘ולל פירו˘ו ˘ל ר˘"י ע"פ ז,‰
כ„ל‰לן ‰ע' .(12

 (3ר‡ ‰ר˘"י פר˘˙נו מב ,לו )‡בל ר‡ ‰ל‰לן
‰ער.(23 ‰

˙ול„ו˙ כו ,כ‚ .כח .‰ ,ר"פ ויˆ‡ .ועו„.

„ל‰לן( ‡" :מר ר' ‡ליעזר בן יע˜ב ,מכ‡ן

 (1בירו˘למי ובב"ר "˘‡ין ˘‰טן מ˜טר‚ ‡ל‡
ב˘ע˙ ‰סכנ‡ ."‰בל עפ"י „רך ‰פ˘ט˘‰ ,טן
מ˜טר‚ ‚ם ˘ל‡ ב˘ע˙ ‰סכנ) ‰ר‡ ‰ר˘"י ויר‡ כב,
‡(‡ ,ל‡ ˘ב˘ע˙ ‰סכנ ‰מ˜טר‚ יו˙ר.
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 (2ב˙יב"ע כ‡ן‰" :ו‡ טלי‡" .וכ"‚ ‰ם ברמב"ן
וי‚˘ )מ„ ,כט(" :מפני ‰יו˙ו נער ורך ל‡ נס ‰ללכ˙
ב„רך"‡ .בל )נוסף ˘לפי"ז ל‡ ‰וˆרך ר˘"י ל‰טעם
„"˘‰טן מ˜טר‚ כו'"( – ˙ירו ıז‡ ‰ינו מובן )ל"בן
חמ˘"( ,כי ‰רי בנימין ‰י' ‡ז כבר כ"בן ˘ל˘ים"*,
ול‡ י˙כן ל˜ר‡ו˙ו רך )ו‡„רב" :‰בן ˘ל˘ים לכח"
– ‡בו˙ ספ" .(‰ול‰עיר ˘ב„רך ‰פ˘ט‡ ,פילו יל„ים
רכים ,כ˘‰ולכים ל‡ במ‰ירו˙‡ ,ין „‰רך סכנ‰
עבורם )ר‡ ‰וי˘לח ל‚ ,י‚-י„ ובפיר˘"י ˘ם(.
*( שהרי נולד לפני שבא יעקב ליצחק אביו )לה,
יח .כז( ,שאז הי' יעקב בן צ"ט )רש"י ס"פ תולדות(,
ובפרשתנו בתחילת שני הרעה שהי' יעקב לערך בן
קכ"ט שנה )רש"י שם( ,הרי הי' בנימין לכה"פ קרוב
ל"בן שלשים".

 (7ר‡ ‰ב‡ר ‰יטב סו"ס ˙ר‚ )ב˘ם ‰רמ"‡(.
וז‰ו ‚ם ‰וכח˙ ר˘"י )ר"פ וי˘לח( על פירו˘ו
"מל‡כים ממ˘" – כי מכיון ˘יע˜ב ח˘˘ )וכפי
˘‰י' ‡‰מ˙( ˘ע˘ו "עו„נו ב˘נ‡˙ו"‰ ,י' ‡סור לו
ל˘לוח לע˘ו ‡נ˘ים ב˙ור ˘לוחיו ,כי ‰י' ח˘˘
סכנ ‰בז.‰
ועפי"ז מובן מ˘ ‰ר˘"י כו˙ב בפירו˘ו "מל‡כים
ממ˘" על "וי˘לח יע˜ב מל‡כים" )„לכ‡ור‰ ‰וˆרך
ל‰ע˙י˜ מ‰כ˙וב ר˜ "מל‡כים"( – כי ‰וכח˙ו לפי'
ז‰ ‰ו‡ מ"וי˘לח ‚ו'".
 (8ו‡ין לומר ˘ז ‰מובן כבר ממיל‡ מ"ו‡ע˘ך
ל‚וי ‚„ול ו‚ו'" – כי ]נוסף על ˘‡ין מס˙בר ˘ל‡
יברכנו בפירו˘ בנו‚ע לעˆם חייו )ב‡ם „‰רך ‰י'
סכנ ,[(‰מפ˘טו˙ ל˘ון ר˘"י "˘„‰רך ‚ורמ˙

